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 سلسلة

َأعاَلُم الُهَدى ِفي زَماِن الِفَتن 
- ُعلَماء ِفي ُمواَجهِة الَجاِهلّية    - 

 (  َا  َقْوَمَ ا َأِجيُ وا َ اِعَي اللَّل ِ  (   .   ) َ لَِتْسَتِ يَن َسِ يُي اْلُمْج ِِمينَ )
 

 ((الحلقة األ لى  ))

 َسّيد َع َد اهلل َعلي ُحَسين التِّيِدي : الشيخ الدكتور 

 رحم  اهلل  

 كت  

ُمَحمَّلد َكَ م َعِليّ 
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 بسم ا الر٘نن الرحيم
~  مؤسسة ال يان اإلعالمية مقدمة~ 

 ..كبعد  , اصطفى الذين عباده على كسبلـ , ككفى  اٜنمد
 ٓنتاجها اليت لقدراهتم كعرران  , ٟنم تتشيعان  , اإلسبلمية اٜنركة كيٌتاب شباب من ٠نموعة تقدـ أف اإلعبلمية البياف مؤسسة يسعد
 . القائمة الفكرية اٞنعركة

 العمل أصالة على نؤكد فإمنا , األفارل األخوة ٟنؤالء من اٞنقاالت يف ٢نتلف اٞنوروعات اٞنباركة السبلسل الطيبة ىذه نقدـ إذ كإننا
 عن مدافعان  يثور مهتو كعلت , إديانو كزاد سنو صغرت بتباب فإذا , اٞنقيتة العلمانية بنشاسات يلوث أف البعض لو أراد الذم اإلسبلمي

  ."كمفاسد مصاحل "البعض يسميو الذم التهوات ٞنيزاف كزنان  يقيم كال , الئم لومة ا يف تأخذه ال , كشريعة عقيدة اإلسبلـ
 اإلستعمار غيبها اليت كباٜنقائق باٜنق رموزىا كيهدـ , عوراهتا كيكتف , نظرياهتا كييعٌرم , العلمانية غبار ينفض التباب هبذا فإذا

 . السوداء العلمانية كالدعاية العميل كاإلعبلـ

 : على مركزا , كالعلمانيٌن العلمانية ىدـ يف ٠نتهدا يقـو بو كإذا
 كفر العلمانية أف مسلم لكل ليتبٌن , مقدماهتا كفساد عوارىا كبياف , كاإلجتماعية السياسية الناحية من العلمانية النظريات كتف .1

 . كربلؿ
 .ببلدنا يف لئلستعمار طبلئع غدكا أهنم ككيف , ألمتهم كخيانتهم , دينهم يف إٜنادىم حقيقة كبياف , اٞنصرية العلمانية رموز فضح .2

ككيف رباىم , ككتف عمالتهم لئلستعمار , فضح أرباب القوانٌن الورعية كسدنة الدساتًن العلمانية اليت حكمت الببلد كالعباد . 3
 .االستعمار على عينو 

ككتفوا زيفها , الذين قاموا يف كجو العلمانية , اآلمرين باٞنعركؼ كالناىٌن عن اٞننكر, الصادعٌن باٜنق , نتر ًسًنى العلماء الربانيٌن . 4
 .قيامان باألمانة اليت أكجبها ا على العلماء , فنصحوا لؤلمة , كهنوا اٞنسلمٌن عن العمل هبا , كبينوا كفرىا ,
كاستشابةن لداعية , تلبيةن لرغبة اٜنكاـ اٞنردة , فضح علماء السبلطٌن الذين قاموا على ٕنرير القوانٌن الورعية كالدساتًن التركية . 5

كىي فرتة تكالب , غٌصت هبم األمة يف فرتة من أعصب الفرتات , كىم كيثره ال كثرىم ا , كإيثاران للدنيا على اآلخرة , التهوات 
. األعداء 

.  العطاء ٟنم جيزؿ أف ا فنسأؿ , أصحابو عليو ييتكر , متكور جهد كىذا
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 ليعم كذلك , ربلٟنا كبياف فضائحها كنتر العلمانية هبدـ ييعىن فكرم جهد أم نتلقى أف , اإلعبلمية البياف مؤسسة يف يسعدنا كما
 . عينٌن ذم لكل اٜنقائق كلتتبٌن النفع
 كل إذل لتصل كاٞنعلومات اٜنقائق من فيها كما السبلسل ىذه نتر على يقوموا أف كٗنوعهم اٞنسلمٌن بتباب اٞنؤسسة هتيب كما

 . اإلسبلمي كالعادل مصر أرض على كمسلمة مسلم
 . كرفعتو الدين ىذا نصرة فيو ما إذل كإخواننا يوفقنا أف نسأؿ كا

يف فرتة تغوُّؿ , كاليت تتكلم عن العلماء الربانيٌن الصادعٌن باٜنق , " ١نمد كـر علي"لؤلخ  اٞنباركة السلسة ىذه ا ُنمد كنبدأ
, كالذين قاموا على إدخاؿ القوانٌن الورعية كالدساتًن التركية , كعمبلئو من حكاـ ىذا الزماف , االستعمار الربيطاين النصراين العتيد 
". حسين مبارؾ"إنتهاءان إذل , كنوبار النصراين, كاٝنديوم إٚناعيل كاٝنديوم توفيق 
 .كغًنمها الكثًن ٣نن ستعرض لو ىذه السلسلة إف شاء ا , " العباسي"كالتيخ , " عليش اٞنالكي"فمن ىؤالء العلماء الربانيٌن التيخ 

  
 كآخر . السبيل يهدم كىو القصد كراء من كا .. كقلمو لسانو على اٜنق جيرم كأف بو ينفع كأف اٛنزاء خًن أخانا جيزم أف كا نسأؿ

 . العاٞنٌن رب  اٜنمد أف دعوانا

 ~ اإلعالمية ال يان مؤسسة~ 
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  ~مقدمة~ 
ٍونىوي  اللَّلوً  رًسىاالتً  يػيبػىٌلغيوفى   الَّلًذينى ﴿: اٜنمد  القائل يف كتابو الكرمي ًسيبان  بًاللَّلوً  كىكىفىى اللَّلوى  ًإالَّل  أىحىدان  خيىٍتىٍوفى  كىالى  كىخيىٍتى : كالقائل  , ﴾حى

هىٍوفى عىنً  بًاٍلمىٍعريكؼً  كىيىٍأميريكفى  اٍٝنىًٍنً  ًإذلى  يىٍدعيوفى  أيمَّلةه  مِّمنكيمٍ  كىٍلتىكين)  ,﴾اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  كىأيكلىً كى  اٍلمينكىرً  كىيػىنػٍ
كىًإٍذ أىخىذى اللَّلوي ًميثىاؽى الَّلًذينى أيكتيوٍا اٍلًكتىابى لىتيبػىيٌػنػينَّلوي لًلنَّلاًس كىالى ):  كالذم أخذ اٞنيثاؽ على أىل العلم كأمرىم بالبياف كحذرىم من الكتماف  

 ( ,تىٍكتيميونىوي فػىنىبىذيكهي كىرىاء ظيهيورًًىٍم كىاٍشتػىرىٍكٍا ًبًو ٖنىىنان قىًليبلن فىًبٍ سى مىا يىٍتتػىريكفى 
القائل يف , الذم بٌلغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمة ككتف ا بو الغمة , سيد كلد آدـ , كالصبلة كالسبلـ على النيب األمٌن 

ا اٍلبػىٍيضىاءً  عىلىى تػىرىٍكتيكيمٍ  قىدٍ  ): موعظتو  ليهى ا لىيػٍ ا يىزًيغي  ال كىنػىهىارًىى هى  ّنىا فػىعىلىٍيكيمٍ  كىًثًننا اٍخًتبلفنا فىسىيػىرىل ًمٍنكيمٍ  يىًعشٍ  كىمىنٍ  , ىىاًلكه  ًإال بػىٍعًدم عىنػٍ
ٍهًديِّمٌنى  اٍٝنيلىفىاءً  كىسينَّلةً  سينَّليًت  ًمنٍ  عىرىفػٍتيمٍ  . فصلوات ا كسبلمو عليو كعلى آلو كصحبو أٗنعٌن  ..(بػىٍعًدم  ًمنٍ  الرَّلاًشًدينى  اٍلمى

 , أما بعد 
 حى َّل  ييقاتًليونىكيمٍ  يىزاليوفى  كىال): كاٞنعركة بينهما ال تنتهي , كالعداء بينهما قائم , فإف التدافع بٌن اٜنق كالباطل سٌنةه ثابتةه على مٌر الزماف 

 [217: البقرة] (اٍستىطاعيوا ًإفً  ًديًنكيمٍ  عىنٍ  يػىريدُّككيمٍ 

 : كأف الباطل قد ٕنٌكن , ح  ليظن الناس أف اٜنق قد اندثر , ينتفش فيها الباطل كيعظم , كإنو لتأيت على األمة اإلسبلمية أكقات 
 , [214: البقرة] (اللَّلوً  نىٍصري  مى ى  مىعىوي  آمىنيواٍ  كىالَّلًذينى  الرَّلسيوؿي  يػىقيوؿى  حى َّل )
 

: بل يظل ديدىم ّندده كعونو كنصره , كلكن ا ال يرتؾ دينو كعباده اٞنؤمنٌن الثابتٌن على اٜنق أبدان 
نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي األىٍشهىادي ) [, 51: غافر ] ( إًنَّلا لىنىنصيري ريسيلىنىا كىالَّلًذينى آمىنيوا يف اٜنٍىيىاًة الدُّ
 

 ًمنكيمٍ  آمىنيوا الَّلًذينى  اللَّلوي  كىعىدى ): كال تزاؿ البتريات بالنصر كالتمكٌن من ا يف كتابو الكرمي تتواذل على عباد ا اٞنؤمنٌن القائمٌن بأمره, 
لىنػَّلهيم ٟنىيمٍ  اٍرتىضىى الَّلًذم ًدينػىهيمي  ٟنىيمٍ  كىلىييمىكِّمنىنَّل  قػىٍبًلًهمٍ  ًمن الَّلًذينى  اٍستىٍخلىفى  كىمىا األىٍرضً  يف  لىيىٍستىٍخًلفىنػَّلهيم الصَّلاٜنًىاتً  كىعىًمليوا  بػىٍعدً  مِّمن كىلىييبىدِّم
ٍوًفًهمٍ  ٍي نا  ً   ييٍترًكيوفى  ال يػىٍعبيديكنىيًن  أىٍمننا خى هىاجً  عىلىى ًخبلىفىةه  تىكيوفي   يَّل ): كعلى لساف نبيو صلى ا عليو كسلم , [55: النور  ] (شى  (النُّبػيوَّلةً  ًمنػٍ

ليغىنَّل ),  ا لىيىبػٍ  ..(كىالنػَّلهىاري  اللَّلٍيلي  بػىلىغى  مىا اأٍلىٍمري  ىىذى
ٟنىيمٍ  مىنٍ  يىضيرُّىيمٍ  الى  اٜنٍىقِّم  عىلىى ظىاًىرًينى  أيمَّليًت  ًمنٍ  طىائًفىةه  تػىزىاؿي  الى ): كمن مبترات النيب صلى ا عليو كسلم أيضان أنو قاؿ   أىٍمري  يىٍأيتى  حى َّل  خىذى

ًلكى  كىىيمٍ  اللَّلوً   , [ركاه مسلم] (كىذى
كاألىم من , كتنزع من قلوهبم اليأس كالضعف كاٝنور , كإهنا لبترل عظيمة تبعث يف نفوس اٞنؤمنٌن الطمأنينة كالثقة بنصر ىذا الدين 
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بل يقوموف ّنا , كال خيضعوف ٟنا , فبل يهابوهنا , من اإلهنزاـ كالوىن يف مواجهة قول الطغياف كالباطل -  بإذف ا –ذلك أهنا تعصمهم 
.. كال خيافوف يف ا لومة الئم , أمرىم ا من الدعوة إذل ا كاٛنهاد يف سبيلو 

أف ا تعاذل يقيض رجاال أفذاذا يقوموف بنصرة ىذا , كدائما ما نرل يف كل مرحلة من مراحل الضعف اليت ٕنر هبا األمة اإلسبلمية  
 أىال,): كديتثلوف ألمر النيب صلى ا عليو كسلم , كجيهركف بكلمة اٜنق يف كجوه أىل الباطل , كيعملوف على إعبلء كلمة ا , الدين 

ٍنػىعىنَّل  ال ٍيبةي  رىجيبلن  ديى  , (عىًلمىو ًإذىا ًُنقٍّق  يػىقيوؿى  أىفٍ  النَّلاسً  ىى

أال كىي فرتة سقوط اٝنبلفة كما تبع ذلك من تنحية , حقبة من أشد حقب تاريخ األمة اإلسبلمية ظبلمان ..كمن بٌن ىذه اٞنراحل 
.. التريعة كاستبداؿ القوانٌن الورعية األكركبية هبا

كقامت , كسطرت األقبلـ كل نقيصة كمسبة , كانتتر ازدراء الدين كاحتقاره , ىذه الفرتة اليت ظهرت فيها العلمانية يف أقبح صورىا 
إرافة إذل انتتار ثقافة ٕنشيد الكفر كقوانٌن , من كصفو ٟنا بالتخلف كالرجعية كالوحتية كالظبلمية , بإلصاقها بتريعة رب العاٞنٌن 

.. كظهر ذلك على أيدم أناس ٣نن أيشرًبت قلوهبم ُنب الغرب ككره الترع , الكفر كببلد الكفر 

كجندكا أقبلمهم , قاموا بكتف ىذا الباطل , كأعبلـ أفذاذ , أظهر ا اٜنق على ألسنة كأقبلـ علماء أجبلء , كمن بٌن ىذه الظلمات 
, ساعو لررا ا عٌز كجل ,مبتغو للهداية , فكانوا نرباسان يضيء الطريق لكل طالبو للحق , كالدعوة إليو , كأركاحهم إلعبلء كلمة ا 

.  طامع فيما عند ا 

 سعيا, كجهودىم يف بياف اٜنق كإزىاؽ الباطل , ٥ناكؿ بأمر ا أف نستعرض سًنة ىؤالء العلماء األجبلء , ك٥نن يف ىذه السلسلة 
 .بعد أف حاكؿ العلمانيوف إٙناد ذكر ىؤالء ك١نو سًنهتم , إلستخراج النور من ىذه اٜنقبة العلمانية اٞنظلمة 

 .. اآلن نقف مع  احد من أكاب  هؤالء العلماء األعالم 
 ىذا الذم كٌرس حياتو للقضية اليت تعترب نقطة التحوؿ – ر٘نو ا – "َسّيد َع َد اهلل َعلي ُحَسين التِّيِديْ "التيخ الدكتور :  أال كىو 

.. أال كىي قضية تنحية التريعة اإلسبلمية كاٜنكم بالقانوف الورعي , الفعلي يف حياة األمة اإلسبلمية بعد سقوط اٝنبلفة 

كاليت بدأت عصران من عصور اإل٥نطاط كالذلة كاٞنهانة يف تاريخ األمة , ىذه القضية اليت كانت ٕنثل قمة التبعية للغرب الصلييب 
.. عصر اإلباحية كاإلٜناد كاستحبلؿ ارمات , اإلسبلمية 
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حيث قاـ ببياف حقيقة القانوف , كتعريتو ككتفو , كفضح الباطل , ّنا أكجبو ا عليو من الصدع باٜنق - ر٘نو ا-لقد قاـ التيخ 
باإلرافة إذل سعيو اٜنثيث يف إيصاؿ ىذه اٜنقائق إذل علماء , كعمل على ىدمو كبياف كفره كمناقضتو للتريعة اإلسبلمية , الورعي 

.. إظهاران للحق كإقامةن للحشة , ك القائمٌن على كرع القانوف الورعي أنفسهم كنواب اجمللس التتريعي , كحكاـ زمانو 

الَقُمَقارنَات التَّلْش  عيِّة بَيَن الَقوانِيِن الوضِعيَّلة المدنيَّلة  التَّلش  ِع ) :  يف كتابو اٛنامع – نسأؿ ا لو القبوؿ –كقد ٕنثل ٠نهوده العظيم 
 مٌر على القانوف بأف,  قاـ فيو باٞنقارنة بٌن القانوف الفرنسي الورعي كالتتريع اإلسبلمي , كىو يقع يف أربعة ٠نلدات  - (اإِلساَلميّ 

 !  كل بند بنظًنه يف الفقو اٞنالكيمقارنان اٞندين الفرنسي بندان بندان 
 اإلسبلمية كتفوقها التريعةأحكاـ  علوٌ ثبت فيها  كاليت أفذة,اؿكسوعة فأخرج لنا ىذه ادلستغرؽ منو ىذا العمل ٖناف سنوات كاملة, كقد ا

:  كثًنة من الفقو اإلسبلمي يف موارعكبٌٌن أف تلك القوانٌن قد استمدت  بل  ,على القوانٌن الورعية

 " :التيدم"يقوؿ التيخ 
كلكن كراىة , كسيعرؼ اٞنطٌلع على ىذه اٞنقارنات صحة ما نٌدعيو من أف التتريع الورعي مأخوذ من التتريع السماكم أصالة  )

 ()(اإلسبلـ يف ذاتو كمطاردتو أينما كاف ىي اليت أكحت بإلغاء تتريعو 

كجوب مراجعة أحكاـ متركع القانوف اٞندين اٛنديد  )حيث نادل بػػ , كقاـ ّنحاكمة القانوف اٞندين الورعي ألحكاـ التريعة اإلسبلمية 
 ()(على روء أحكاـ التريعة اإلسبلمية, ُنيث ييقبل من أحكاـ ىذا اٞنتركع ما ال يعارض األحكاـ الترعية كيرد منو ما يتعارض

 

كاف عكس ما فعلو بعض - بأف رد ما خيالف التريعة منها - كما فعلو التيخ التيدم من ١ناكمة القانوف الورعي للتريعة اإلسبلمية 
كالذم قاـ بتأليف كتاب حيمل نفس ,  الصعيد قضاة قاري , اٝنديوم إٚناعيل صنيعةن ( )" اٞننياكم ٢نلوؼ"كالتيخ , علماء السوء 

ال ليثبت علٌو أحكاـ ,  اٞنالكي كاٞنذىب الفرنسي القانوف بٌن قارف فيو كالذم, " اٞنقارنات التتريعية "عنواف كتاب التيخ التيدم 
 من كاٛننائي اٞندين الفرنسي القانوف  بأف قرر استمداد ,التريعة خيالف ال الفرنسي القانوف أف كلكن ليثبت, التريعة كأحقيتها بالتطبيق 

.  بأحكامو كاألخذ بو العمل جيوز  ٌ  كمن, أعتاره  تسعة يف اٞنالكي اٞنذىب

                                                             

 1/48 – (اٞنقارنات التتريعية)-  

 .6:ص–  (اٞنقارنات التتريعية)مقدمة ٓنقيق كتاب -  

 .عيٌٌن قاريا يف مصر يف عهد اٝنديوم إٚناعيل , ق 1277-ق1135" : ٢نلوؼ اٞننياكم"التهًن بػػ" ٢نلوؼ بن ١نمد" 
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يف مقارناتو بإثبات األكؿ نقاط اإلتفاؽ " ٢نلوؼ اٞننياكم"كيتميز منهج التيخ سيد عبد ا علي حسٌن يف مقارناتو عن منهج التيخ )
. ()(على حٌن يكتفي التيخ ٢نلوؼ بإثبات عناصر اإلتفاؽ كحدىا , كعناصر اإلختبلؼ معا ّنا يورح جوانب الصورة بوجهيها 

كبٌن من كاف ىدفو مساكاة التريعة بالقوانٌن الورعية كإجازة اٜنكم , فتتاف بٌن من كاف ىدفو إعبلء التريعة كإبطاؿ القوانٌن الورعية 
 .هبا 

  لم نسمع – رحم  اهلل –" التيدي"إال أن حا ل إخما  ذك  الشيخ ,  ما كان من اإلعالم العلماني على مدى العقو  الفائتة 
: م ذ عقو  ع    ال عن كتاب  القيم 

لقد طبع طبعة كحيدة منذ أكثر من . كمع ذلك فإف التشاىل الذم صادفو ىذا الكتاب بعد ظهوره بفرتة يسًنة أمر عسًن على الفهم  )
فهل يكوف اٞنرء , كما ال تتًن إليو الدراسات القانونية إال قليبل , كال تظفر بإشارات الباحثٌن يف الفقو اإلسبلمي إليو , ٙنسٌن عامان 

أك اْناه ما ديثبلنو من , أك إذل استتعار خيوط نسج اٞنؤامرة ْناىهما , على حق إذا انتهى إذل اإلحساس بسوء حظ الكتاب كمؤلفو 
  ()(علم تتريعي أك منهج تقليدم دل ييرًض أيٌان من التقليديٌن أك اجملددين ؟

حيث  ال في مقدمة , ذلك الغضب  ال فض من العلمانيين أرباب القوانين الوضعية -  رحم  اهلل –  د تو ع الشيخ التيدي 
: كتاب  

أقدمت عليها , فهذه مقارنات كرعتها بٌن فقو القانوف اٞندين الفرنسي كبٌن فقو مذىب اإلماـ مالك بن أنس إماـ دار اٟنشرة النبوية  )
كلعلمي أنو قد يؤخذ بغًن عٌن الررا ٣نن تتبعوا بدراسة القوانٌن , بعد جداؿ عنيف مع نفسي لعشزم عن مثل ىذا العمل العظيم 

 ()ىػ .أ ( كأصبح غًن معموؿ بو, كدل يعرفوا عن التتريع اإلسبلمي إال أنو كاف تتريعا قدديا , كاستسلمت أنفسهم لقيادهتا , الورعية 

حيث احتول على كل ما من شأنو أف , كيكتف عوار قانوهنم الورعي , ذلك بأف ىذا الكتاب حيوم ما يهدـ باطلهم من األساس 
إرافةن إذل ما فعلو من إقامة اٜنشة , كحيٍكم من قاـ عليها كحىكىم هبا , بأف بٌٌن حيكمها , يضع أمر ىذه القوانٌن يف نصاهبا الترعي 

                                                             

 .1/17–  (اٞنقارنات التتريعية)مقدمة ٓنقيق كتاب -  

 .1/16–  (اٞنقارنات التتريعية) مقدمة ٓنقيق كتاب 

  ( .61/ 1): اٞنقارنات التتريعية  -  



9 

 

كما حواه ىذا الكتاب من الرسائل اليت , من اٞنترعٌن كالنواب كاٜنكاـ كالقضاة كالعلماء , البٌينة على كل من لو عبلقة هبذه القوانٌن 
كحيذرىم , يقيم فيها عليهم اٜنشة , كإذل رؤساء اٞنعاىد الدينية يف كل مصر , كإذل شيخ األزىر , أرسلها التيخ التيدم إذل اٞنلك 

 .كينذرىم بعاقبة تنحية التريعة كٓنكيم القوانٌن الورعية 
كقدمو عليو يف اٜنكم , الذم بٌدؿ شريعة رب العاٞنٌن بالقانوف الورعي اللعٌن , ()باإلرافة إذل رده القوم على عبد الرزاؽ السنهورم 

. كالتتريع 

كأمهر يف ٢ناطبة الرأم , طويبل أماـ جبهة ثالثة كانت أقدر على عرض رأيها من الناحية الفنية -  أم التيخ التيدم–كلكنو يتوقف )
قصدان , ىشوما ال ىوادة فيو , دكف أف يسميو , كلذا يهاٗنو اٞنؤلف , كىي اٛنبهة اليت عرٌب عنها الدكتور عبد الرزاؽ السنهورم , العاـ 

 ()(إذل إبطاؿ موقفو كالقضاء على جاذبيتو اٞننطقية 

فإف الواجب يقتضينا أف نذكر ذكر اٞنعرتؼ بالفضل كاٛنميل ما ٥نن مدينوف بو  ) ":الوسيط"هذا الس هوري الذي  ال في كتاب  
كالزلنا مغمورين بفيضو , كالنور الذم بو هنتدم , فقد كاف ىذا الفقو التك ة اليت عليها نرتكز . كِناصة للفقو الفرنسي , للفقو األجنيب 

( ) (ح  اليـو 

تأخًنىم للتريعة اإلسبلمية يف اٞنصادر اليت  ككارعيو – أم متركع القانوف الذم كرعو السنهورم –كمن أىم ما نقمو على اٞنتركع )
كيبلغ ىذا يف نظر التيخ سيد عبد ا أف يكوف دعوة إذل ىشر  , يلشأ إليها القاري عند عدـ كجود نص قانوين إذل ما بعد العرؼ

إنين أدعو  العرب ٟنشر التتريع اإلسبلمي : الواجب أف يقوؿ األستاذ بلغة العرب الفصيحة  "التتريع اإلسبلمي ؛ كٟنذا يقوؿ بأنو كاف 
كِّمم التتريع .يف ببلد اإلسبلـ ح  تعود إليو اٜنياة كيعود فقهان خصبان قويان  ألف الرجل ييلـز القاري بقانونو أف حيكم العادة قبل أف حيي

 ()("  ؛ ألنو جيهلو أك يعاديواإلسبلمي
فنحن دل نر من ىذا اإلعبلـ إال تقدمي الفشار  , فال عجب إذن أن  قوم اإلعالم العلماني بمحا لة محو ذك  هذا الشيخ الجليي

                                                             

كىو الذم قاـ ىو كأستاذه  , ثاين رئيس جمللس الدكلة اٞنصرم- رجل قانوف مصرم  - (ـ1971- ـ 1895)الدكتور عبد الرزاؽ السنهورم -  
.  بورع القانوف اٞندين اٞنصرم اٜنارل الذم استبدؿ فيو القانوف الفرنسي بالتريعة اإلسبلمية " المبًن"الفرنسي 

 .1/19–  (اٞنقارنات التتريعية)مقدمة ٓنقيق كتاب -  

 (.1/10: لعبد الرزاؽ السنهورم –الوسيط  )-  

 .20:ص–  (اٞنقارنات التتريعية)مقدمة ٓنقيق كتاب -  
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كيقـو برتكيج ما تفتقت عنو قرحيتهم الفاسدة من زباالت , ! كاٞنلحدين كالعلمانيٌن على أهنم رٌكاد اٛنيل كمثقفوه كصانعو اٜنضارة 
. األفكار اليت استوردكىا من الغرب الصلييب على أهنا ىي مصدر العلم كالنور كاألدب كالثقافة ليفسدكا على اٞنسلمٌن دينهم كدنياىم

لتعريف شباب , كما قدمو لنا من تراث علمي كفكرم  كفقهي , كما نفعلو اآلف من تسليط للضوء على سًنة ىذا العادل اٛنليل 
أمران باٞنعركؼ كهنيان عن اٞننكر , مدافعة عن الدين كمنافحة عن التريعة , كقامت لو , اٞنسلمٌن هبذه النماذج الفذة اليت صدعت باٜنق 

تذل بو ,   , كي يتخذكىم قدكة كمثبل حيي
كليعلم ىذا التباب أنو ما من زمن اشتدت فيو غربة الدين كأحس اٞنسلموف بضياعو إال كقيٌػض ا لو رجاالن أفذاذان يقوموف بواجب 

, كال يتسرب إذل قلوهبم الضعف كاٝنور , كلكي ال ييأس التباب إذا رأكا علٌو الباطل كانتفاشو , الدعوة إذل ا كنصرة ىذا الدين 
. فيقوموف بواجبهم كما أمرىم ا بو 

: يف خإنة كتابو - ر٘نو ا–يقوؿ التيخ التيدم 

كجيعلو حشة رل بٌن , حيييو إذا أماتين , كإين أتوب إذل ا كأستغفره كأسألو جل شأنو أف جيعل ىذا اٞنؤلَّلف خالصان لوجهو جل شأنو  )
كىمىن دلٍَّل حيىٍكيم ّنىا أىنزىؿى اللَّلوي فىأيكلىً كى }: كحيكموا بو كيتحاكموا إليو , أين بٌلغت اٞنسلمٌن كحكامهم أف يرجعوا إذل دينهم القومي , يديو 

كصل اللهم على سيدنا ١نمد النيب األمي كعلى آلو كصحبو كسلم , كأنت خًن التاىدين , اللهم إين بلغت فاشهد . {ىيمي اٍلفىاًسقيوفى 
)( ) .

                                                             

 (.4/1654: )اٞنقارنات التتريعية -  
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~ التع  ف بالشيخ ~ 
كحفظ القرآف ,  ىػ 1309- ـ 1889يف اٝنامس من مارس ,  مركز كفر التيخ –" تيدا"كلد بقرية , سيد عبد ا علي حسٌن : إٚنو 

كبقي بدسوؽ عاما ,   أرسلو كالده لطلب العلم يف اٞنعهد الديين بدسوؽ عندما كاف يف الثانية عترة من عمره , الكرمي هبذه القرية 
كاستمر يف دراستو ٙنسة عتر عامان دكف انقطاع ح  حصل على شهادة , ـ 1902- ىػ 1322كاحدا انتقل بعده إذل األزىر عاـ 

.  ـ 1917-  ىػ 1337العاٞنية عاـ 

, ـ إذل ليوف بفرنسا 1921فاشتغل ١ناميان شرعيان يف طنطا ككفر التيخ ح  سفره عاـ , كقد بدأ حياتو العملية عقب ٔنرجو مباشرة 
. ـ1925كذلك يف عاـ , حيث درس اٜنقوؽ الفرنسية كالقانوف مدة أربع سنوات حصل بعدىا على الليسانس يف القانوف 

حيث استأنف عملو ١ناميا شرعيا اثنيت عترة سنة متواصلة فيما بٌن عامي , كقد عاد التيخ إذل مصر عقب حصولو على الليسانس 
فعٌن يف إدارة اٞنطبوعات , غًن أنو دخل بعد ذلك كىو يف العاـ الثامن كاألربعٌن من عمره إذل اٝندمة اٜنكومية ,  ـ 1937, ـ 1925

" . قسم الصحافة الترقية كالعربية " بوزارة الداخلية مراقبان بفرع اٛنرائد الترقية الذم أطلق عليو فيما بعد 

~ مؤلفات  ~ 
 (): من أمهها ,  أٌلف التيخ التيدم عددا من اٞنؤلفات يف الفقو 

 . (األجوبة التيد ة في مذهب السا ة المالكية في التوحيد  الفق ) .1
كقد أثىن على ىذا الكتاب عدده من ,كغًنىا , كىو يتناكؿ فيو عددان من مسائل العبادات كاٞنعامبلت كاألقضية كالتهادات 

كقد صاغ الكتاب على ىي ة سؤاؿ كإجابتو ٣نا رمن لو ىذه اٜنيوية كاٛندة , علماء األزىر اٞنتتغلٌن بدراسة الفقو كتدريسو 
 .كيسر اٞنتابعة 

 . (األجوبة الفقهية في مذهب السا ة الشافعية  ) .2
كيتناكؿ اٞنؤلف , كغًنىا من أحكاـ الفقو , كأحكاـ اٛنهاد كالقضاء كاٛننايات , كيتناكؿ موروعات متعددة كالطهارة كالصبلة 

 .أحكاـ ىذه اٞنوروعات من كجهة اٞنذىب التافعي 

                                                             

 14-13: ص– بتصرؼ (اٞنقارنات التتريعية)مقدمة ٓنقيق كتاب -  
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. ( ش ح  انون المي اث  المذك ة التفصيلية –الوافي ألحكام المي اث  ) .3
 .ـ1943تناكؿ فيها اٞنوروعات اليت تناكٟنا قانوف اٞنًناث اٞنصرم عاـ 

  .( العالم الثاني –الجن ) .4
كذلك بالرجوع إذل نصوص القرآف الكرمي , كعبلقتو باإلنساف كموهتم , كيتناكؿ فيو كجود اٛنن كحياتو كمعاشو كتناسلهم 

 .كالسٌنة النبوية

 . (الجن في ذك  جميع أحوال الجن  ) .5
 .كيتناكؿ فيو أحكاـ اٛنن بالرجوع إذل نصوص القرآف الكرمي كالسنة النبوية 

. (المقارنات التش  عية بين القوانين الوضعية المدنية  التش  ع اإلسالمي  ) .6
فمن الواجب االعرتاؼ بأف ىذا الكتاب كاحد من , كليس ىذا فحسب , من الوارح أف ىذا الكتاب ىو أىم كتب التيخ 

كيكتسب ىذه األمهية فيما عساه ال خيفى من قصد اٞنؤلف إذل , أىم الكتب اليت أيلِّمفىت يف الفقو اإلسبلمي يف العصر اٜنديث 
كرد اإلعتبار للفقو اإلسبلمي يف ظركؼ إقصائو عن , الدعوة الصرحية لتحكيم التريعة كإبطاؿ القوانٌن الورعية الكفرية 

كقد كقع , كتراكم اإلهتامات اٞنلفقة رده بالنعي عليو باٛنمود كالتخلف كاال٥نطاط كعدـ مواكبتو للتطور كالتقدـ , التطبيق 
 .الكثًنكف أسرل تصديق ىذه االهتامات من طوؿ ترديدىا بنتاط كمهة 

~ جمع  بين الثقافة الفقهية  القانونية ~ 
على ٥نو كاف لو أثره يف إقداره على اإلرطبلع بعبء اٞنقارنة بٌن اٞنذىب اٞنالكي " سيد التيدم"يلفت النظر اتساع ثقافة التيخ 

كناؿ شهادة األىلية على مذىب اإلماـ , ذلك أنو درس العلـو الترعية على اختبلفها ٙنسة عتر عامان , كالقانوف اٞندين الفرنسي 
كاشتمل برنامج دراستو القانوف الركماين , كما درس اٜنقوؽ َنامعة ليوف بفرنسا , كالعاٞنية على مذىب اإلماـ أ  حنيفة , مالك 

. كناؿ شهادة الليسانس من ىذه اٛنامعة , كالقوانٌن الفرنسية كتارخيها , كتارخيو 
كأف يقارف بٌن أصولو كقواعده ّنا يوافق ذلك أك خيالفو من , كقد استطاع هبذه اٝنربة اٞنتنوعة أف يرتجم القانوف اٞندين الفرنسي لنفسو 

. مذىب اإلماـ مالك 
 اليت دل حيظ هبا كثًن غًنه يف عصره ىي اليت دفعتو إذل اإلحساس بأف انتغالو بتقدمي ىذه – األزىرية كالغربية –كىذه الثقافة اٞنتنوعة 
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ّنوقف التتريع اإلسبلمي من القوانٌن الورعية ككيف كاف منهبل  )- :  كما قاؿ التيخ –اٞنقارنات كاجب عليو كجوبا عينيا للتعريف 
 ()(ككيف أنكركا فضلو كسكتوا ح  عن ذكر إٚنو , عذبا لكل كارد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 25: ص– بتصرؼ (اٞنقارنات التتريعية)مقدمة ٓنقيق كتاب  
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~  بواجب الدعوة لمقا مة االستعمار التش  عي  الدعوة إلى تحكيم الش  عة – رحم  اهلل – يام الشيخ التيدي ~ 
كأمران باٞنعركؼ كهنيان , كإبطاالن للباطل , إحقاقان للحق , كتبليغو للناس ,  للقياـ بواجب الصدع باٜنق –ر٘نو ا - لقد كٌفق ا التيخ 

.. ليحٍن من حي عن بينة كيهلك من ىلك عن بينة , كإقامة للحشة على الناس , عن اٞننكر 

للمسلمين في بقاع األرض " التيدي"خطاب الشيخ : أ ال 
كالعمل على إحبللو ١نل التتريعات الورعية اليت أيجربكا على , جيب على اٞنسلمٌن يف ٗنيع بقاع األرض التمسك بتتريعهم : أكال  ) 

كإال عملوا على استبداٟنا بغًنىا من كتاب , فإف كافقها ارتضوا العمل هبا , كتطبيق قوانينهم على أصوؿ التتريع اإلسبلمي , العمل هبا 
ككانوا ,  كانوا خارجٌن على دينهم – ككانوا قادرين ببل سلطافو ألحدو عليهم –فإف دل يفعلوا , ا كسنة رسولو كاإلٗناع كالقياس 

كمن دل حيكم ّنا أنزؿ ا فأكل ك  ),  (كمن دل حيكم ّنا أنزؿ ا فأكل ك ىم الكافركف  ): مصداقان لقوؿ ا عز كجل يف سورة اٞنائدة 
بل كانوا , كعلى اكـو الررا كالقبوؿ , كاٜنكم على اٜناكم , ( كمن دل حيكم ّنا أنزؿ ا فأكل ك ىم الفاسقوف ) ,  (ىم الظاٞنوف 

بل ىو , ألف اإلسبلـ ليس عقيدة التوحيد فقط ,كىو ادعاء كاذب , فوصفهم باٞنسلمٌن ال حقيقة لو , غًن ١نبٌن لدينهم كلنبيهم 
قل . قل إف كنتم ٓنبوف ا فاتبعوين حيببكم ا كيغفر لكم ذنوبكم كا غفور رحيم  ): كيقوؿ ا يف سورة آؿ عمراف , عقيدة كعمل 

فبل كربك ال يؤمنوف ح  : ) كيقوؿ ا جل شأنو تأكيدان يف سورة النساء ,  (أطيعوا ا كالرسوؿ فإف تولوا فإف ا ال حيب الكافرين 
 ( ).إنتهى كبلمو  .( (حيكموؾ فيما ششر بينهم   ال جيدكا يف أنفسهم حرجا ٣نا قضيت كيسلموا تسليما 

 

خطاب الشيخ التيدي للعلماء : ثانيا 
: كي يقوموا بواجبهم الذم فررو ا عليهم من األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر ,   بعد ذلك كٌجو كبلمو إذل العلماء 

:قاؿ التيخ التيدم ر٘نو ا   

 , على حكم عدـ تبليغ الدينليس ٞنثلي كىو أقل كاحدو فيكم اطبلعان , بل إذل علماء التتريع اإلسبلمي : إذل علماء الدين : ثالثان  )
 ستعرفوف .كعلى حكم عدـ بياف الدين يف اٞنعامبلت كاألقضية كالتهادات فأنتم أدرل مين بذلك , كعلى حكم الساكت عن اٜنق

أنتم مسؤكلوف أماـ ا .  كٓنققوا أمل األمة فيكم حيث أنتم أىل اٜنل كالعقد فيها أنو جيب أف تفيقواىذه  (اٞنقارنات)بعد مراجعة 
  .أال قد بلغت اللهم فاشهد . كأماـ األمة كأماـ التاريخ 
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كم بو كلكن أٚنح لنفسي  أف أيذىكركم بأف السكوت على ىذه اٜناؿ يف التتريع اإلسبلمي كحصره يف دائرةو ريقةو يف بلدو إسبلميٍّق ال حيي
 ال ما , ال  ُ ضي اهلل  ال رسول   –ككالديانة اليهودية يف بيعتها ,  كالديانة اٞنسيحية يف ٠نلسها اٞنًٌلي –إال يف األحواؿ التخصية 

. جب عليكم من ال يان  الت يين  ر  كي عا  ة ع   من هؤالء الث ثار ن الُمدَّلعين العلم  المع فة  أنتم سكوت   
كبقوانٌن أرقى للبترية من التتريع , كبأفكار خارقة للعادة دل تسمعوىا , ليت ىذه التتريعات الورعية أتت َنديد عليكم دل تدرسوه 

كلكنو ىو التتريع اإلسبلمي مصقوالن , ككنتم أصحاب حشة عند ا كعند الناس , لو كاف ىذا ٟناف األمر . اإلسبلمي الذم درستموه 
ىاىو ىذا التتريع بٌن أيديكم , كلكي ال يكوف لكم حشة يف جهل اللغات األجنبية , مبوبان مبحوثان بعللو العقلية كأسسو اٞننطقية 

فك  ا  لياًل ثم  ارنوا بين . كقدمت لكم سداه كٜنمتو لتخيطوا ما تتاؤكف , غزلت لكم أصولو لتنسشوا , بلغتنا العربية الفصحى 
أ  بين عدم سماع  ولكم , مسئوليتكم أمام اهلل فيما ف طتم في   استك تم  بين إرضاء أشخاص تخشون بأسهم لع ض الدنيا 

 صلى اهلل ,  إليكم كتاب المقارنات لتت ي وا الحقيقة . فهو القوي العز ز ,  اهلل أحق بالخشية من مخلو ات  , فتخشون ال اس 
(15) .إنتهى كبلمو  (على محمد  على آل   صح    سلم   

الذي بّدل الش  عة  حكم بالقوانين الوضعية " الس هوري " خطاب الشيخ التيدي إلى : ثالثا 
: بعدما أتى بتبهاتو كنقضها كأبطلها " السنهورم"يف هناية رده القوم على " التيدم"يقوؿ التيخ 

 . إنك أنت اللطيف اٝنبًن , أدرًٍكنا يا رب العاٞنٌن من عبادؾ كالطف بنا كهبم يف ىذه الدنيا  )
كلكن رجبل تبىن , ىذا الذم ديهد السبيل إلصبلح الفقو اإلسبلمي لو أنو تبىن ُنثان منو كدافع عنو لظن الناس خًنان كقبلوا ىذه الدعوة 

فإذا دل يوجد : " كقاؿ يف مادتو الثانية ما يأيت , كخاطها لنا قانونان مدنيان , كنقل لنا أٚناالن باليةن من عدة تتاريع كرعية  (المبًن)نظرية 
فإذا دل يوجد فبمقتضى مبادئ التريعة اإلسبلمية األكثر مبلءمةن لنصوص , نص تتريعي ديكن تطبيقو حكم القاري ّنقتضى العرؼ 

. ال يصح أف يكوف حكمان كال يؤخذ قولو حشة " . إخل .. ىذا القانوف دكف تقيد ّنذىب معٌن 
إنين أدعو  العرب ٟنشر التتريع اإلسبلمي يف ببلد اإلسبلـ ح  تعود إليو اٜنياة : كالواجب أف يقوؿ األستاذ بلغة العرب الفصيحة 

كِّمم التتريع اإلسبلمي ؛ ألنو جيهلو أك يعاديو .كيعود فقهان خصبان قويان   .ألف الرجل ييلـز القاري بقانونو أف حيكم العادة قبل أف حيي
كدل يقل أحد منهم ىذه األقواؿ ؛ ألهنم درسوه كعرفوا قيمة أصولو كقواعده , إف أعداء التتريع اإلسبلمي أخذكا منو ما لذ كطاب 
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كتركوا من أبناء ىذه األقطار داعٌن , كعملوا على ١نوه كتعطيلو يف كل قطر دخلوا فيو , كلكنهم سكتوا عن ذكره سكوت أىل القبور ,
. كىي حقيقة مرة يعرفها من ألقى السمع كىو شهيد , لتتريعهم الورعي فيها 

, فلست أكثر حوالن كال طوالن ٣نن ١نوه من ببلد اإلسبلـ , أيها األستاذ إف التتريع اإلسبلمي حي حياةن إٟنيةن كلو دل يرؽ يف نظرؾ 
. كألزموىا اٞنسلمٌن قهران كببل ذنبو إال احتبلٟنم , كأدخلوا قوانينهم كحكموا هبا 

كلو , إف علماء التتريع اإلسبلمي  قد أصبحوا كاٜنمد  ييضارعوف يف تفكًنىم كفهمهم أكرب عادل من علماء القوانٌن الورعية 
كلكن ما تٌدعوف من علم كمعرفة قد جعلكم يف , سألتموىم عن أم قاعدة لبهركم كأخذ عليكم ٠نامع تفكًنكم الورعي ما جييبوف بو 

 . (كما أكتيتم من العلم إال قليبلن  ): كا يقوؿ , نظركم على األقل أعلم ٢نلوؽ كأكرب مترع 
, يعظم شأنكم , كاُنثوا كبتركا بو يف كل مكاف , فتعلموه , كنصيحيت إليكم أف ترجعوا إذل التتريع اإلسبلمي كفيو ما فوؽ الكفاية 

(  ).إنتهى كبلمو  (.كليس ذلك على ا بعزيز ,كلو شاء لسلبكم ما تدعوف, فلستم ّنعشزم ا يف األرض , كيررى عنكم ربكم 

كلقد ظل التيخ التيدم ينافح , على عبد الرزاؽ السنهورم , ر٘نو ا " التيدم"كاف ىذا ىو الكبلـ القوم اٞنفحم من التيخ 
. خصوصا يف فرتة ما قبل إقرار القانوف الورعي كالعمل بو , العلمانيٌن كأرباب القوانٌن الورعية 

 مدراء المعاهد الد  ية في مص  ,   كيي الجامع األزه  ,  مفتي الجمهور ة , إلى شيخ األزه  " التيدي"رسالة الشيخ : رابعا 
يدعوىم فيها إذل القياـ بواجب الصدع باٜنق كالدفاع عن , لقد بعث التيخ التيدم برسالة إذل شيخ األزىر كاٞنفيت كباقي رجاؿ األزىر 

.  كأنو ال جيوز أف نتحاكم بغًن ما أنزؿ ا , كإعبلف بطبلف ىذا القانوف الورعي , الدين 

 : جاء يف ىذه الرسالة 
ا يىا }: فإف األمر موجو إذل فضيلتكم يف قولو تعاذل , كاآلف أستصرخكم أف تلٌبوا دعوة ا إذا داعاكم للدفاع عن دينو  )  الرَّلسيوؿي  أىيػُّهى

ا تػىٍفعىلٍ  كىًإٍف دلىٍ  ۖ   رىبِّمكى  ًمنٍ  إًلىٍيكى  أيٍنزًؿى  مىا بػىلِّمغٍ  الىتىوي  بػىلَّلٍغتى  فىمى لقد ٚنعتم كقرأمت ُنث . كما أنزؿ على صاحب الرسالة األعظم  {رًسى
كدل يبق على إقراره ليشب العمل بو إال ىذه الدكرة من ىذه السنة ؛ كبذلك يتم إبعاد التتريع , القانوف اٞندين ّنشلس التيوخ اٞنصرم 

كينتقل تتريعنا اٜنارل إذل قانوف مأخوذ من ستة عتر تتريعان كرعيان من أمم ٢نتلفة تتباين معنا يف , اإلسبلمي هنائيا عن تتريع الببلد 
. على أف القانوف اٞنعموؿ بو اآلف قد أيًخذ يف أصلو من تتريعٌن أك ثبلثة . عرفنا كعاداتنا كديننا كقوميتنا 
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كيكفي ٞنعرفة ذلك قراءة البند الثاين من اٞنادة األكذل اليت أىدرت التتريع اإلسبلمي , ليس ىذا ْننيان على كارعي القانوف اٞندين اٛنديد 
فإذا دل يوجد فبمقتضى مبادئ التريعة اإلسبلمية , فإذا دل يوجد نص تتريعي ديكن تطبيقو حكم القاري ّنقتضى العرؼ ]: كنصها , 

فقٌيد  [فإذا دل يوجد فبمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي كقواعد العدالة, األكثر مبلءمةن لنصوص ىذا القانوف دكف تقيد ّنذىب معٌن 
. فهي موجودة نٌصان لذر الرماد يف العيوف ح  تتم اٞنؤامرة. العمل بالتتريع اإلسبلمي باألكثر مبلءمة لنصوص ىذا القانوف

ىذا , كيف تسمحوف كلكم الرأم اٞنسموع أف يكوف دين الدكلة الرٚني اإلسبلمي كقانوهنا اٞندين مأخوذ من ستة عتر تتريعان كرعيان 
 !ما تقف عنده العقوؿ ؟

كيقصدىا كل اٞنسلمٌن ليغرتفوا من , كيف تسمحوف كلكم الرأم اٞنسموع أف تكوف مصر زعيمة الترؽ كمنبع اإلسبلـ كاافظة عليو 
كيف ٥نتفل باألعياد .ال شك أننا متناقضوف مع أنفسنا! فماذا ييقاؿ عٌنا ؟,   يكوف حكمها بغًن التتريع اإلسبلمي , أزىرىا العامر 

 .كنتحاكم بغًن ما أنزؿ ا , كنصـو كنصلي , اإلسبلمية 
, كعبة اإلسبلـ كاٞنسلمٌن , أيها السيد اٛنليل اٗنعوا مشلكم كطالبوا اٜنكومة بسحب القانوف قبل حصوؿ الطامة الكربل على مصر 

(  ).إنتهى كبلمو  (.كاعرروه على ٗناعة العلماء ليقولوا كلمتهم 

فضبلن عن أف شيخ األزىر دل يسمح ّنقابلتو عندما علم ما يريده منو من القياـ , كدل يلق التيخ التيدم أم استشابة من ىؤالء العلماء 
! بنصرة التريعة ك١ناربة القانوف الورعي اٛنديد 

رؾ كاحد منهم شي ا  ): يقوؿ التيخ التيدم   ()ىػ .ا (كمٌر القانوف كأصبح كاجب النفاذ يف التحاكم , ىذا كدل حيي

: يف دعوتو إذل ٓنكيم التريعة كنبذ القوانٌن الورعية - ر٘نو ا " - التيدم"إال أنو كاف من العلماء من قاـ بتأييد التيخ 

أستاذ " - عبد السميع إماـ: "كالتيخ  , كعبلمة أصوؿ الفقو ,  عميد كلية التريعة َنامعة األزىر –"١نمد أبو النور زىًن:" كالتيخ 
عبد الفتاح علي "ك التيخ , اٞندرس بكلية التريعة " أ٘ند فهمي أبو سنة"كالتيخ , الفقو اٞنلكي بكلية التريعة كعبلمة األصوؿ 

 مدير اٞنكتبة األزىرية –" أبو الوفا اٞنراغي"كالتيخ ,  أستاذ التاريخ اإلسبلمي باٛنامعة األزىرية –اٞندرس بكلية أصوؿ الدين " شحاتة
. كغًنىم 
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~   مع فت  العميقة بحقيقة الوا ع المعاص  ل  – رحم  اهلل –بصي ة الشيخ التيدي ~ 

   ما  حاك في  من مؤام ات ضد اإلسالم  المسلمين

حيث كانت اٞنؤامرات ,كالتوصيف الترعي الدقيق ٞنا كاف حيدث يف زمانو ,   بأف رزقو البصًنة النافذة –ر٘نو ا - لقد كفق ا التيخ 
..  إال القليل ٣نن أراد ا بو اٝنًن – فضبل عن أف ال يتارؾ فيها –كدل يكن يتفطن ٟنا , يف بدايتها 

كما حيدث فيو من , نراه ككأنو يصف كاقعنا اليـو ,  لواقعو – ر٘نو ا –فعندما نقرأ كصف التيخ التيدم , كما أشبو اليـو بالبارحة 
كأيضان ما حيدث يف كاقع التعليم يف مصر من , تنحية للتريعة كحكم بالقوانٌن الورعية كتنفيذ للمخططات الصليبية يف ديار اإلسبلـ 

. مناىجى تقـو على تغييب الدين كالعمل على نقض العقيدة 
كباسم , فإهنا تينحَّلى باسم الدين , أما اآلف , ففي اٞناري كانت التريعة تينحَّلى باسم التقدـ كالرقي .. كإف كاف األمر اليـو أشد 

 !!اٞنصلحة كاٞنفسدة 
كاآلف تينحَّلى على أيدم من يدعي العمل لئلسبلـ من أبناء , كيف اٞناري كانت التريعة تينحَّلى على أيدم العلمانيٌن أعداء اإلسبلـ 

!! اٜنركة اإلسبلمية 

 : س ع ض اآلن ل ماذج مما كت   الشيخ في توصيف  ا ع  

 صف  لوا ع التعليم في مص  آنذاك : أ ال 

  ما في  من مخطط لص ف المسلمين عن    هم  مسخ هو تهم  انتمائهم لإلسالم

  كاليت أرسلها لو يدعوه إذل القياـ بواجبو الترعي يف ١ناربة القانوف الورعي الذم كانوا على , جاء يف رسالتو إذل شيخ األزىر
 (): كشك إقراره

كىي تكاد تكوف معدكمة يف مدارس اٜنكومة؛ ألهنا ,  ىذه مسألة عظيمة األثر يف أبناء اٞنسلمٌن :تعليم الد ن اإلسالمي في مص  ) 
كليس يف , كالتوجيو إذل ركح اإلسبلـ ال كجود لو ؛ فيخرج التلميذ من الصفوؼ األكلية ّنعرفة على اٟنامش تذىب مع الريح, اختيارية 

. التعليم الثانوم كال يف التعليم العارل ديانة 
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فمنها من يصطاد التبلميذ من اٞنسلمٌن , فيعلم موالنا أهنا فيتحت اربة اإلسبلـ كاٞنسلمٌن يف عقر دارمها , أما يف اٞندارس األجنبية 
فإف تورعت بعض اٞندارس عن - كأظن أف حوادث التنصًن يف مدارس اإلرساليات معلـو أمرىا- كاٞنسلمات فيلقنوىم مبادئ النصرانية 

. تعليم اٞنسيحية ألبناء اٞنسلمٌن فهي حريصة على إبعادىم عن تعلم دينهم اإلسبلمي فيخرجوف الدينيٌن
كيقيموف شعائره صغاران  ,  يتعلموف دينهم – كاٜنمد  –كىم : طلبة اٞنعاىد الدينية : فًنل موالنا أف أبناء األمة اإلسبلمية قسماف 

كىم الذين نيكبوا يف تورل الوظائف العامة يف األمة ؛ كطلبة اٞندارس اٞنصرية يف ٗنيع درجاهتا كطلبة مدارس اإلرساليات أك , ككباران 
. كىم الذين يتولوف معظم مصاحل األمة ,  الكثرة يف األمة – ببل شك –كىم . البعثات األجنبية ال يعرفوف عن الدين إال اٚنو 

 (بل العمل على ىدمو عامدين أك غًن عامدين ال حيتاج إذل دليل غًن اٞنتاىدة كٞنس اٜنقائق , كأظن عدـ ٕنسك بعضهم بدينهم 
. إنتهى كبلمو 

  صف  لحقيقة الوا ع التش  عي في مص : ثانيا 

  جاء أيضا يف نفس الرسالة :() 

فقد . فهو غريب عن ديارنا دمان كٜنمان . يعلم فضيلة موالنا أف تتريعنا اٞندين كاٛننائي قد فيًرض علينا فرران : التش  ع في مص  ) 
  ال زالت تقضي يف ببلدنا بقوانينها , ـ 1876أكجدت ااكم اٞنختلطة يف عهد إٚناعيل باشا كارل مصر يف أكؿ يناير سنة 

". مونرتك"اٞنعركفة ح  ٓندد بقاؤىا ّنعاىدة 
  عيممت يف الوجو القبلي سنة , ـ يف الوجو البحرم 14/6/1883كأنت ت ااكم األىلية بأمر عاؿو من اٝنديوم توفيق باشا 

 .كسارت أحكامها ّنا كرع ٟنا من القوانٌن األجنبية لآلف , ـ 1889
كاحتبللية أيفًسدىت أداة اٜنكم ليحل ١نل , كزمنية , كلكن لعدة أسباب ١نلية , ككاف اٜنكم قبل ىذه كتلك للتتريع اإلسبلمي 

. إنتهى كبلمو  (. التتريع اإلسبلمي ىذه التتريعاتي الورعية اليت سداىا كٜنمتها قانوفي فرنسا 

 

 

 

                                                             

 (.1/38: ) اٞنقارنات التتريعية 
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  ما فعلوه من ت حية الش  عة,  صف  لحقيقة جهي المتش عين الوضعيين بالد ن : ثالثا 
  جاء أيضا يف نفس الرسالة :() 

. إف ىؤالء اٞنتترِّمعٌن الورعيٌن ال يعرفوف عن الدين اإلسبلمي إال أنو دين عبادة ال يصلح للزماف كاٞنكاف : يا صاحب الفضيلة  )
, كيتذكر العلماء , فأظًهريكا اإلسبلـ يف ثوبو اٜنقيقي ح  يتعلم اٛنهبلء . فمن جهل شي ان عاداه , كىي نتيشة حتمية ٛنهلهم 

, هبذا يا موالم تردكف لؤلمة كرامتها , كيكوف لؤلمة اإلسبلمية أصوؿ للتتريع تستمدىا من دينها القومي كعقيدهتا الصحيحة 
رى  كينتيمٍ }كٓنيوف فيها دينها كعٌزىا الذم شرفها ا  ٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  تىٍأميريكفى  لًلنَّلاسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّلةو  خىيػٍ هى كمن اٝنزم . {اٍلمينكىًر  عىنً  كىتػىنػٍ

فإذا دل يوجد نص تتريعي  ]: كالعار على اإلسبلـ كاٞنسلمٌن أف يكوف يف اٞنادة الثانية من القانوف اٞندين اٞنعركض اآلف ما يأيت 
فإف دل يوجد فبمقتضى مبادئ التريعة اإلسبلمية األكثر مبلئمة لنصوص ىذا , ديكن تطبيقو حكم القاري ّنقتضى العرؼ 

. إنتهى كبلمو . ( فبل يتفق ىذا كديننا الرٚني اإلسبلـ  [إخل ..القانوف دكف تقيد ّنذىب معٌن 

كشف  سعي األعداء لجعي مص  تحت اإلستعمار التش  عي : ثالثا 
" : التيدم"يقوؿ التيخ 

كىو بعض ما يسعى إليو أعداء الببلد لضياع شخصيتها القانونية كاستقبلٟنا القضائي من مصادره اإلسبلمية ؛ فأصبح يف الببلد قضاء  )
, كيف اٞننازعات العقارية , أك بٌن األجانب اٞنختلفي اٛننسية , ٢نتلط ينظر يف ٗنيع الدعاكل اٞندنية كالتشارية بٌن األجانب كاألىارل 

كلكن النية كانت مبيتة للتخلص من ىذا التتريع , كقضاء كطين حيكم بالقوانٌن الترعية , كلو كاف جنسية كاحدة غًن الوطنيٌن 
كلكن كاف جيب اإلجهاز الكلي على ىذا التتريع كحصريه , فلم تكف الطعنة األكذل بإجياد ااكم اٞنختلطة , اإلسبلمي كقػىرٍبًًه يف بلده 

 ()ق .ا (.كقد مت ذلك  (األحواؿ التخصية)يف دائرة خاصة 

 

 

                                                             

 (.40-1/39: ) اٞنقارنات التتريعية 

 (.1/43: ) اٞنقارنات التتريعية 
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بيان  للهدف الحقيقي من إنشاء مدرسة الحقوق : رابعا 
" : التيدم"يقوؿ التيخ 

ككاف من أحدثوىا يريدكف ٟنا , كٞنا كانت ىذه القوانٌن الدخيلة على أخبلقنا كعاداتنا كقواعد ديننا ال سند ٟنا يف كجودىا بببلدنا  )
كلكي ييقًبلى الناس عليها . فتم ٟنا ذلك , أنتأ ٟنا مدرسة اٜنقوؽ لتفرِّمخ كتر  عقوالن هتيؤىا العتناؽ ىذه القوانٌن كالدفاع عنها , الدكاـ 

فسار ىذا اٜناؿ على ىذا اٞننواؿ ليومنا . حرصوا كل اٜنرص على تقليد خرجييها مناصبى القضاء كالنيابة بل اٞنناصب الرئيسة يف الدكلة 
. إخل..كظنوا أف الدين اإلسبلمي للصبلة كالزكاة كاٜنج , ىذا فنسي الناس بل اٞنتخرجوف يف مدرسة اٜنقوؽ قوانٌن ببلدىم 

كمعناه أنو ال شأف ٟنم يف ,  (رجاؿ الدين  )ح  أطلق عليهم بعض الناس , كل ىذا كرجاؿ التتريع اإلسبلمي ال حوؿ ٟنم كال قوة 
( )ىػ .ا (" اليهود كالنصارل " كاإلرشاد الركحي كرجاؿ الديانات األخرل , كالوعظ , اٜنياة العامة إال مبلزمة اٞنساجد 

بيان  سعي أعداء الش  عة لتعطيلها  محوها في كي بلد  اموا باحتالل  :خامسا 
" : التيدم"يقوؿ التيخ 

ألهنم درسوه كعرفوا قيمة أصولو  , ()كدل يقل أحد منهم ىذه األقواؿ , إف أعداء التتريع اإلسبلمي أخذكا منو ما لذ كطاب  )
كتركوا من أبناء ىذه , كعملوا على ١نوه كتعطيلو يف كل قطر دخلوا فيو , كلكنهم سكتوا عن ذكره سكوت أىل القبور , كقواعده 

. كىي حقيقة مرة يعرفها من ألقى السمع كىو شهيد , األقطار داعٌن لتتريعهم الورعي فيها 
, فلست أكثر حوالن كال طوالن ٣نن ١نوه من ببلد اإلسبلـ , كلو دل يرؽ يف نظرؾ , أيها األستاذ إف التتريع اإلسبلمي حي حياة إٟنية 

 () (.كألزموىا اٞنسلمٌن قهرا كببل ذنب إال احتبلٟنم ,  كحكموا هبا , كأدخلوا قوانينهم 

 

                                                             

 (1/44: اٞنقارنات التتريعية  ) 

كغًنىا من النقائص اليت ألصقها بالتتريع , بأف الفقو اإلسبلمي جامد كال يساير العصر" عبد الرزاؽ السنهورم"بذلك قوؿ " التيدم"يقصد التيخ -  
 .اإلسبلمي

 .يف معرض رد التيخ التيدم على شبهات كأباطيل السنهورم حوؿ التتريع اإلسبلمي  : (1/54: اٞنقارنات التتريعية  ) 
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بيان  لخطة المستعم  في تث يت الحكم بالقوانين الوضعية في ال ال  المحتلة : سا سا 
" : التيدم"يقوؿ التيخ 

, كتركيا , كلبناف , كسوريا , كفلسطٌن , كمصر , كطرابلس , كتونس , كاٛنزائر , يف الببلد اليت ابتليت باإلحتبلؿ األجنيب كمراكش  ) 
كالسكاف رعفاء ١نكوموف , فهو القوم اٜناكم , فلما دخلها اإلحتبلؿ دخل معو قانونو , ككانت ٓنكم بالتتريع اإلسبلمي , كالعراؽ 

إما دفعة , حيث يسعى اتل إذل العمل على تبلشي قوانٌن الببلد , فتضيع شخصيتهم القانونية يف القوانٌن الدخيلة يف ببلدىم , 
كسرعاف ما حيتضنوف من يدرسوف قوانينهم فتكوف ٟنم اٜنظوة يف الدنيا , كإما تدرجييا يف غًن ذلك , كاحدة نتيشة لفتح عسكرم 

.  كيسد عليهم مسالك اٜنياة , فيضيق عليهم الرزؽ , كيصب اتل جاـ غضبو على رجاؿ التتريع اإلسبلمي , كمغرياهتا 
, كيدافع عنها , كسرعاف ما يقـو من أبناء األمة اتلة من يتبىن ىذه القوانٌن , كيبلشي القوانٌنى القومية , كىكذا يثبِّمت تتريعىو الدخيل 

بل يتعاذل يف ذلك أكثر من أصحاب ىذه القوانٌن اليت , كيعتقد أنو اٞنفرد العلم , كىو جاىل ال يدرم من تتريعو شي ا , كيعتز هبا 
 () (.ألهنا تتغًن حسب تقلب األحواؿ كاألكراع , يطالب أىلها بإصبلحها يف كل كقت 

إث ات  نجاح خطة المستعم   :سابعا 

في جعي أب اء المسلمين ممن تخ جوا من مدرسة الحقوق هم الذ ن  قومون بتث يت القوانين الوضعية 
" : التيدم"يقوؿ التيخ 

رج مدرسة اٜنقوؽ ٘نىلة شهاداهتا  )  , ككاف طبيعيان أف جيدكا متسعان من كظائف الدكلة الرئيسية يف النيابة كالقضاء , كاف طبيعيا أف ٔني
أما اٞنعامبلت الترعية كما إليها من أصوؿ التتريع فويًرعىت , كدل يدرسوا من التتريع اإلسبلمي إال النزر اليسًن من األحواؿ التخصية 

كريقوا على تتريع , فدافعوا عنها ككسعوا يف اختصاص تطبيقها , فأيشًربى يف قلوهبم حب ىذه القوانٌن الورعية , يف زكايا اإلمهاؿ 
فإف ملك فرنسا حينما أراد , ككأف التاريخ يعيد نفسو , فحٌدكا من اختصاص ١ناكمها ّنا كرعوا ٟنا من قيود كنظم , الببلد اإلسبلمي 

 كمن رجاؿ الكنيسة كرع رجاؿ التتريع لو ىذه – رؤساء اإلقطاعيات –ٗنع السلطة التتريعية كالقضائية بٌن يديو من السنيور 
ككسع يف اختصاص قضاة ,  (فبل تسمع الدعول يف كذا ككذا إال بأمر اٞنلك, إف سلطة اٜنكم كالتتريع مستمدة من اٞنلك ): القاعدة 

كحصل اٞنلك على السلطة اٞنطلقة يف التتريع , فتمل اختصاصهم كل اٞننازعات ؛ كبذلك راؽ نطاؽ اٜنكم لغًن اٞنلك , اٞنلك 

                                                             

 .56-1/55: اٞنقارنات التتريعية  
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. كالقضاء كاإلدارة 
على أف نظاـ قوانٌن مصر اٜنالية خليط من القوانٌن . كقد نسوا أف ىذا التتريع اإلسبلمي تنزيل من حكيم خبًن حيفظو مدل الدىر 

كدل يبق للمحاكم , دعت الضركرة ألخذىا لسد النقص يف التتريع الناقص يف القوانٌن اٞنستعارة , الورعية إال بعض أحكاـ كالتفعة 
كبعض أحكاـ الوقف ؛ , كما يرتتب عليها من طبلؽ كنسب كبنوة كمًناث كىبة ككصية , الترعية أك للتتريع السماكم إال األنكحة 

فأصبحت مصر اإلسبلمية زعيمة الترؽ العر  اليت تفخر بوجود األزىر فيها يضيء العادل أٗنع بالعلـو الترعية كالقواعد اإلسبلمية 
كلكن ,  أساس اٜنكم فيها – كما نيٌص عليو يف دستورىا –كدين الدكلة الرٚني اإلسبلـ , ٓنكم ِنليط من القوانٌن الورعية كالترعية 

بل ذىبوا إذل أبعد , اٞنتترعٌن فيها كرجاؿ اٜنكم دل يفكركا يوما بل كال ساعة يف التخلص من ىذا القوانٌن اليت فيررت عليهم فررا 
 !!من ىذا فشعلوا أساس تتريعهم تقليد األمم الغربية

, كلو ُنثوا عن اٜنقيقة ألنصفوا دينهم , فأيلبست ثوبا قتيباجديدا , كما دركا أف ىذه التتريعات الورعية أيًخذىت من أساس تتريعهم 
ىػ .ا (كلعلموا أنو جيب الرجوع بتتريع الببلد إذل التتريع اإلسبلمي, كلوجدكا فيو كل شيء 
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~  قوم بدحض الش هات الواهية ل جال التش  ع الوضعي " التيدي"الشيخ ~ 
ما ىي إال امتداد للتبهات , إف ما يبٌثو العلمانيوف كرجاؿ القانوف الورعي اليـو من شبهات يريدكف هبا إطفاء نور ا كتنحية شريعتو 

ًلكى قىاؿى الَّلًذينى }: فبل تكاد ترل اختبلفان بينهم سواءان يف اللفظ أك اٞنضموف , القددية اليت أطلقها العلمانيوف األكائل  قػىٍبًلًهم مِّمٍثلى  ًمن كىذى
ابػىهىٍت قػيليوبػيهيمٍ  . (){قػىٍوٟنًًٍم تىتى

كىا ٥نن , فأتى عليها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ,  بدحض شبهات القـو – ر٘نو ا –كلقد قاـ التيخ التيدم 
. داعو إذل ا , نعررها اآلف لتكوف نرباسان لكل طالب للحق 

ش هة أن الحكم بالتش  ع الوضعي تقتضي  العدالة  ر ح ال هوض في الحياة اإلجتماعية : الش هة األ لى 
: يف عررو ٟنذه التبهة" التيدم"يقوؿ التيخ 

كإدخاؿ ىذا التتريع الورعي يف قضاء مصر تقتضيو العدالة كركح , إف ىا اإلصبلح كاف كاجبان : يقوؿ أبناء التتريع الورعي   )
: النهوض يف اٜنياة اإلجتماعية لؤلسباب اآلتية 

كم على , فكانت الفورى راربة أطناهبا يف ٗنيع مرافق الدكلة ؛ فبل حق للفقًن , إف القضاء العادؿ كاف مفقودان يف مصر . 1 كال حيي
كغالب األحكاـ ال , كاٜنكم حسب اٟنول , ككانت الرشوة منتترة , كدل يكن الناس متساكين أماـ القانوف , الغين ذك اٛناه ّنا يكره 

 ىػ .ا (. تنفذ 

على هذه الش هة  " التيدي" ر  الشيخ 
 "التيدم"يقوؿ التيخ 

كقد أحسن من , كقد يبدك للعٌن اجملردة أف ىذه األسباب قد تنتج مقدمة ىذا التغيًن الكلي ؛ ألنو إصبلح لفساد شامل جيب عملو  )
: غًن أنو يقاؿ رٌدان على ىذا إنصافان للحقيقة . عمل 

                                                             

 118: سورة البقرة  -  

( 1/44: اٞنقارنات التتريعية ) 
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إف فساد اٜنياة العامة التامل لفساد القضاء كعدـ إقامة أركاف العدؿ ليس راجعان لعدـ صبلحية القواعد الترعية إلقامة العدؿ : أكال 
كإمنا ىو راجع إذل أف مصاحل األمة كمقدراهتا كأمنها كطمأنينتها كانت يف . كالضرب على يد الظادل , كاألخذ بيد اٞنظلـو ,بٌن الناس 

كالتفنن يف اٞنلذات ؛ فكاف اٜنكم هنبان مباحان لكل طارؽ من , ككساء اٛنلود , أيدو ال ىٌم ٟنا إال إطبلؽ شهوة جا١نة ٞنلء البطوف 
كعدؿ اٜنكاـ , فكاف الواجب عدالن كعلمان إصبلح اٜناؿ بغلِّم يد الظادل , اٜنكاـ يأيت حاكمان بأمره يستحل ما حٌرـ ا كحيـر ما أحل 

كىناؾ يظهر إذا كاف التتريع اإلسبلمي فاسدان أك صحيحان يتمتى مع كل زماف كيف كل مكاف ؛ ألنو تتريع ٚناكم , كإقامة اٜنشة , 
كدل يقل أحد ح  من , كال ديكن اإلصبلح برتكو لغًنه ببل عبلقة ح  بٌن التتريعٌن ,  ٞنصلحة البتر – جل شأنو –كرعو البارم 

 ق .ا (. إنو دل حيقق العدالة الكاملة بٌن البتر : أعداء التتريع اإلسبلمي 

إمنا ىو بسبب ,  أف فساد اٜنياة العامة كاإلجتماعية ليس بسبب تطبيق التريعة –ر٘نو ا - كيف بٌٌن التيخ , فتأمل أخي الكرمي 
 ,كإطبلؽ التهوات , كاٜنكم بغًن ما أنزؿ ا كاستحبلؿ اٜنراـ كٓنرمي اٜنبلؿ , فساد اٜنكاـ 

كالذم ىو أدرل ّنا يصلح البتر كما ,  أف يرجع ٜنكم ا العليم اٝنبًن – إف كاف يريده حقا – فكاف األكذل ّنن أراد اإلصبلح 
لىقى كىىيوى  مىنٍ  أىال يػىٍعلىمي  }:يفسدىم   .  () { اللَّلًطيفي اٍٝنىًبًني  خى

أن تشعب القضاء اإلسالمي  كث ة المذاهب الفقهية  جعي تط يق الش  عة أم اّ صع اً  معقداً  : الش هة الثانية
 :يف عررو ٟنذه التبهة" التيدم"يقوؿ التيخ 

:  يقوؿ أبناء مدرسة التتريع الورعي  )
كيف ىذا بلبلة , مالكي كشافعي كأخًنان مذىب اإلماـ أ  حنيفة : كاف القضاء اإلسبلمي متتعبان حيث كاف حيكم باٞنذاىب اٞنختلفة 

بل عدـ إمكاف استخبلص نصوص التتريع الذم جيب أف ييطبَّلق على موروع النزاع لعدـ ٕنتي , لؤلفكار كعدـ دراية بقانوف اٜنكم 
 ()إنتهى كبلمو  (التأليف التتريعي مع الوقت يف بساطة كسهولة 

                                                             

( 46-1/45: اٞنقارنات التتريعية )- 

 14: سورة اٞنلك -  

( 1/45: اٞنقارنات التتريعية ) -
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فسنطبقها بفهم من ؟ , فهم يقولوف أنكم إذا أردمت تطبيق التريعة , كىي نفس التبهة اليت يطلقها العلمانيوف كأعداء التريعة اليـو 
!  كعلى أم مذىب ؟ ككيف سنقـو باستخبلص القوانٌن من ىذه اٞنذاىب اٞنعقدة ؟

   على هذه الش هة" التيدي" ر  الشيخ 

 ":التيدم"يقوؿ التيخ 

, تتعب القضاء اإلسبلمي كعدـ الدراية بو كبنصوص التتريع اليت تطبق على اٜنادثة بٌن اٞنتنازعٌن ال يقضي بإلغائو كاستبدالو بغًنه  )
كليس ىذا بدعا يف التتريع . كإف اٞنتترعٌن دائبو البحث كالتقصي عن تطبيق النصوص , بل بالعكس ىذا دليل على حيويتو 

كسببو اختبلؼ فهم القضاة أك علماء القانوف يف استخبلص حكم يطبق على حادثة , بل ىو يف كل تتريع يطبق كل يـو , اإلسبلمي 
. فتشد أحكامهم متناقضة ؛ كٟنذا كيجد است ناؼ كنقض لضماف سداد الفهم البترم يف التطبيق القانوين جهد الطاقة 

, كللقاري أف خيتار ما يراه ١نققا للعدالة . على أف اختبلؼ اٞنذاىب يف التتريع اإلسبلمي يبٌن بوروح أنو تتريع عقل كُنث كدليل 
كإال لو ألزمناه تطبيق نص القانوف حرفيا لكاف إىداران لتخصيتو , كالفهم يف القانوف كاجب التطبيق , فواجب القاري فهم ركح العدالة 

كما ٚنعنا أف أحدان عاب قضاة أمريكا يف قضائهم اٞنختلف اختبلفان ال يكاد يتصوره العقل أك قضاة , كإنساف كإىداران لعقلو كقاضو 
. اإل٤نليز

كىكذا يكوف التتريع , إف اختبلؼ التفسًن يف القوانٌن الورعية يقضي بإلغائها مع استبداٟنا بغًنىا : كمع ذلك دل يقل أحد 
. اإلسبلمي

فبل ييقضى بإلغاء , كال زاؿ ىذا اٛنهل موجودان , كإمنا ىو جهل جيب أف يزاؿ بالتعليم , كعدـ الدراية بالتتريع ليس عيبان يف القانوف 
 .القانوف اٞنعموؿ بو كاستبدالو بغًنه 

غًن أف أفهاـ . أما كتب التتريع يف ذلك الوقت فلم تورع إال للمتعلمٌن الذين ديكنهم فهمها كاستخبلص أحكامها كما ىي اآلف 
اٞنتعلمٌن آنذاؾ كانت قوية حادة ذكية ّنا ديارسونو من تعلم ح  يصلوا لدرجة فهم التتريع اإلسبلمي من ٥نو كصرؼ كبياف كبديع 

 ): الستخراج األحكاـ الترعية من أصوؿ التتريع , إذل آخر العلـو الترعية اآللية , كمعاف كمنطق كتفسًن كحديث كمصطلح كتوحيد 
كدل جيدكا فيها صعوبة يف , كعىلىت أفهامهم ؛ فورعوا كتبهم , كهبذا ٚنىىت مداركهم  . (كاإلٗناع كالقياس , كسنة رسولو , كتاب ا 

, فهمها 
فبل ديكنهم حل ىذه , كما يتصل بالقانوف ,  كشرح القانوف –إف كاف - كلكن أبناء اٞندرسة الورعية دل يدرسوا غًن تاريخ القانوف 

, فكاف طبيعيا اف ديشُّوا شي ا دل يتذكقوه . كدل ترتب ٟنم ملكة الفهم اليت تربت ٟنؤالء , كدل ديارسوىا , الطبلسم ألهنم دل يتعودكىا 
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, كيطرحوا طعاما يكلفهم عناءن كمتقةن ىم يف غىن عنها إال من أفاض ا عليو حب اإلطبلع كاٞنثابرة على الدرس كحب االستطبلع 
كىكذا يتصل اٞناري  .   ننقحو ّنا يسهل فهمو, بل جيب أف نتعلم كيف نفهمو , فليس من العدؿ إلغاء ىذا الذم ال تفهمو بغًنه 

 ()إنتهى كبلمو (. كنرميو إذل غًنه ببل سبب يربره , باٜنارر ال أف نقطعو 

أن تط يق الحد   فظاعة  غلظة تت افى مع ال  ي  المدنية  الحضارة   : الش هة الثالثة 
 :يف عررو ٟنذه التبهة" التيدم"يقوؿ التيخ 

كلو , إخل ..إف التتريع اإلسبلمي كاف جافان إذ يقضي بقطع يد السارؽ كرجم الزاين أك قتلو : يقوؿ أبناء مدرسة التتريع الورعي  )
 كالناس قد ارتقى ٠نموعها كإحساسها ؛ فيشب ترؾ ىذه الفظاعة – كزكج مثبل –كدل يتعديا على حقوؽ أحد , كاف الفاعبلف ٢نتارين 

 (). إنتهى كبلمو (. كالغلظة إذل اٞنعاقبة ّنا ينطبق على اٞندنية كاٜنضارة ؛ ألف اجملـر مريض فيشب معاٛنتو ال القضاء عليو 

فكانت النتيشة , كصاركا عبيدا لتهواهتم كرغباهتم , ٣نن استحوذ عليهم التيطاف , كىذا أيضا عٌن ما يردده العلمانيوف كأعداء التريعة 
ٞنا فيو من تقييد لتهواهتم كما أرادكه من انتتار الفاحتة , كيصفوه بالغلظة كالفظاعة , الطبيعية لذلك أف يرٌدكا حكم ا كيكرىوه 

: قاؿ ا تعاذل يف مثل ىؤالء . كاإلباحية بٌن اٞنسلمٌن 
بيوا أىف السُّوأىل أىسىاءيكا الَّلًذينى  عىاًقبىةى  كىافى   يَّل  } انيوا اللَّلػوً  ًب يىاتً  كىذَّل  (){يىٍستػىٍهزًئيوفى  هًبىا كىكى

 :كقاؿ تعاذل فيهم
كنػىهيمٍ .مىن يػىٍعشي عىن ذًٍكًر الرَّلٍ٘نىًن نػيقىيِّمٍض لىوي شىٍيطىاننا فػىهيوى لىوي قىرًينه ك} ( ){عىًن السَّلًبيًل كىحيىٍسىبيوفى أىنػَّلهيم مٍُّهتىديكفى  كىإًنػَّلهيٍم لىيىصيدُّ

 

                                                             

 (47-1/46: اٞنقارنات التتريعية ) 

 (1/45: اٞنقارنات التتريعية ) 

 10: سورة الرـك  

 37-36: سورة الزخرؼ  
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على هذه الش هة  " التيدي" ر  الشيخ 
 ":التيدم"يقوؿ التيخ 

 , قوانٌنه مدنية كقوانٌنه جنائية : ألف القوانٌن اٞنطبقة يف ااكم , كاٛنواب على ىذه التهمة يرجع إذل أمرين  )
كىم هبا يف قطع اٞننازعات يف اٜنقوؽ اٞنالية أك ما يؤكؿ أك ييقدَّلر باٞناؿ :فالقوانين المدنية  كىذه الناحية من التتريع ال ,  ىي اليت حيي

فمن اٌدعى حٌقا على آخر فعليو , فاٜنكم فيها بقواعد التتريع اإلسبلمي كاٜنكم فيها بقواعد التتريع الورعي . صبلبة فيها كالغلظة
كعلى , فإف عشز فلو طلب ديٌن اٞندعى عليو ببل فرؽ بٌن تتريع كتتريع , إخل .. إثبات حقو باألدلة اٞنقررة كتابة أك شهادة أك إقرارا 

 فاستبداؿ تتريع بتتريع يعادلو حيمل كراىة – اٞنعامبلت كاألقضية كالتهادات –ىذا ال تيوجَّلو ىذه التهمة إذل القانوف اٞندين اإلوسبلمي 
 كىذا ما يعمل عليو أعداء اإلسبلـ يف متارؽ األرض كمغارهبا كل يـو كيف كل ,ذاتية للتتريع اٞنلغي ؛ ألنو ال علة كال مصلحة تقتضيو 

, كسيعرؼ اٞنطلع على ىذه اٞنقارنات صحة ما نٌدعيو من أف التتريع الورعي مأخوذ من التتريع السماكم أصالة , قطر حٌلوا فيو 
. كلكن كراىة اإلسبلـ يف ذاتو كمطاردتو أينما كاف ىي اليت أكحت بإلغاء تتريعو 

كم فيها يف اإلعتداء على النفس أك على جزء منها :  القوانين الج ائية  كيف اإلعتداء على اٞناؿ بطريق اإلغتياؿ أك السرقة , ىي اليت حيي
كحكم عليها , فالتتريع اإلسبلمي نظر يف اٛننح كاٛننايات إذل حقيقة األشياء ببل ٣ناراة أك ٕنويو , كيتبعو قانوف التحقيق اٛننائي , مثبل 

, ألف اٞنعلـو يف خلق البتر أنو مركب من طبائع تقتضي القهر  , كحسبك أنو تنزيل من حكيم ٘نيد, حكمان صحيحان ٞنصلحة البتر 
 قىاؿى  كىًإذٍ ﴿ : كذلك مصداقان لقوؿ ا عز كجل , كشهوة جا١نة ال ترل حٌدان تقف عنده , كاإلفساد يف األرض , كالسيطرة , كالغلبة 

ةً  رىبُّكى  ًئكى ًليفىةن  اأٍلىٍرضً  يف  جىاًعله  ًإينِّم  لًٍلمىبلى ا أىْنىٍعىلي  قىاليوا خى ا يػيٍفًسدي  مىن ًفيهى مىاءى  كىيىٍسًفكي  ًفيهى  ًإينِّم  قىاؿى  لىكى  كىنػيقىدِّمسي  ًُنىٍمًدؾى  نيسىبِّمحي  كى٥نىٍني  الدِّم
يسعى إلشباع شهوتو كما يهول ,  فكاف اإلنساف بطبيعة خلقتو مياال لعدـ التقٌيد بأم نظاـ كال بأم قانوف ﴾تػىٍعلىميوفى  الى  مىا أىٍعلىمي 

.  مأكلو كملبسو كملذاتو 

فيعمل ألف حساب على , كمعلـو أف أكؿ شيء خيافو اإلنساف االعتداء عليو يف جسمو كإيصاؿ األدل إليو ليحس يف قرارة نفسو باألدل 
كيف , بػىعيدى الناس عن القتل جهد اٞنستطاع ؛ ألف القتل ينتظر القاتل فيختى على نفسو , من قىتل ييقتل : فإذا قيل , ْننبو كالبعد عنو 

. كىذا اٞنبدأ اتفق عليو البتر إال من شذ , ﴾كىلىكيٍم يف الًقصىاًص حىيىاةه ﴿: حيث يقوؿ اٞنوذل جل شأنو  , ىذا إحياء للبتر 
كمعيتة , كداعية إذل تقويض دعائم األمن كالطمأنينة , فسرقتها من اٛنرائم اٞنخلة بأمن الناس , كإذا كانت األمواؿ تعادؿ النفس 

ككاف الواجب اتم على كل ٠نتمع العمل على صيانتو من , السارقٌن على أكتاؼ اجملدين يف اٜنياة الساعٌن لطلب الرزؽ َنهد كتعب 
ميبًعدان نفسو ما , كمعنويا مدة حياتو , كمنبع أدل للسارؽ ماديا كقت القطع , كاف قطع يد السارؽ أحفىظى لؤلمن , العبث كالفساد 
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 () (.استطاع عن األدل اٛنسماين ؛ فبل جيرؤ على السرقة أحد 
: حكمة اٝنالق سبحانو يف تتريع اٜندكد" التيدم"  يبٌن التيخ 

,  قد أكجدت أحواؿ العىٍود للشردية ألف اآلؼ مرة – كىي اٜنكم باٜنبس على السارؽ –كالدليل القاطع على أف األحكاـ الرخوة  )
كحيفظ النظم اإلجتماعية ّنا ال حيصل , ٟنذا كاف تتريعان حكيما يطابق طبيعة البتر , كلو قيًطعت يد السارؽ ٞنا عاد ٝنوفو ٣نا ينتظره 

كانصرؼ الناس , كقٌلت ااكم , كلو نػيفِّمذت األحكاـ الترعية يف اٜندكد ّنصر ألغلقت السشوف , معو العبث بطمأنينة الناس كأمنهم 
. ككاف فيهم رجولة , لكسب رزؽ حبلؿ 

, فإف اٞنذنب م  استوىف عقوبتو كخرج ال يرتدع , فهذا ما أثبت الواقع خبلفو , كأما اجملـر أف اجملـر مريض ْنب معاٛنتو ال القضاء عليو 
كأثبت التحقيق العلمي , كقد يتخصص يف نوع من اإلجراـ كىكذا كىو اٞنتاىد اسوس , بل يرتكب إجرامان آخر فيعود للسشن 

كأركنا ,  على أساتذتو – اإلجراـ بالطبيعة –كقد تلقيت ىذا العلم اٜنديث , اٜنديث أف اجملـر بطبيعتو ال يرتؾ اإلجراـ ألنو خيليقٌي فيو 
ح  , إخل عدة مرات ..فمنهم من ارتكب الغش اٛننائي أكسرقة البنوؾ أك اٜنوانيت , يف السشوف العشب العشاب من اجملرمٌن باٝنلقة 

,   مرة يف نوع كاحد من اإلجراـ 15بلغ يف بعض اٜناالت 
 كىاًحدو  كيلَّل  فىاٍجًلديكا كىالزَّلاين  الزَّلانًيىةي ): كيقوؿ ا جل شأنو , كلو قطعت يد سارؽ كاحد ٝناؼ اٛنميع ٣نن دل خيش الناس كال خياؼ ا 

هيمىا ةو  ًمائىةى  ًمنػٍ ٍلدى ا تىٍأخيٍذكيمٍ  كىالى  ۖ   جى ابػىهيمىا كىٍليىٍتهىدٍ  ۖ   اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  بًاللَّلوً  تػيٍؤًمنيوفى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  اللَّلوً  ًدينً  يف  رىٍأفىةه  هًبًمى ,  (اٍلميٍؤًمًنٌنى  ًمنى  طىائًفىةه  عىذى
  ()(كىذا اٞنعىن ملحوظ يف العقوبات كاٜندكد لتكوف زكاجر, كمعناىا عدـ الرأفة بالزانيٌن كأخذمها بالقوة كالعقاب ٜنفظ األمن كالنظاـ 

 

 

 

 

                                                             

( 49-1/47: اٞنقارنات التتريعية )-  

 

 (1/49: اٞنقارنات التتريعية ) 
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~   ث ت أن تسعة أعشار القانون الف نسي ُمستمدة من الش  عة اإلسالمية – رحم  اهلل –الشيخ التيدي ~ 
كقد ,  بإثبات أف تسعة أعتار نصوص القانوف اٞندين الفرنسي مستمدة من التريعة اإلسبلمية – ر٘نو ا –لقد قاـ التيخ التيدم 

: كذلك لسببٌن , كبالتارل ال حاجة لنا ألف ٥نكم بو , فعل ىذا ليثبت أف ما يف القانوف الفرنسي من صواب قد أخذه من التريعة 
ألننا  منلك األصل الذم استمدت منو القوانٌن الفرنسية :ثانيا , ألف اٜنكم بالقوانٌن الورعية كفر كإف كافق بعضها التريعة : األكؿ 

 . فنستغين باألصل عن الفرع , كىي التريعة 
 " : التيدم"يقوؿ التيخ 

: ما يقولو أبناء التتريع الورعي يف القوانٌن الورعية كيف التتريع اإلسبلمي كيف تباينهما  )
كال من مذىب اإلماـ , إف القانوف اٞندين الفرنسي دل يستمد أحكامو ال من فقو اإلماـ أ  حنيفة  )- :  كما أكثر ما يقولوف –يقولوف 
 – (كليس فيو نص كاحد مأخوذ من فقو أحد األئمة ,  للفرنسيٌن كألىل أكركبا 1805فالقانوف اٞندين الفرنسي كرع سنة , مالك 

. ـ23/7/1943نتر يف اٞنقطم بتاريخ 

إف أحكاـ القانوف اٞندين الفرنسي مأخوذة من التتريع "كلقد بلغ من جرأهتم على اٜنق كإنكاره أف كتب أحد العلماء رٌدا على من قاؿ 
كدل يذكر لنا اٚنان ,  من ىذا الكثًن – كاحدا فقط –دل يذكر لنا نصا كاحدا  ): فقاؿ , " كىو كثًن ككاحد للمحققٌن , اإلسبلمي 

بل زاد يف ٓنديو أف طلبا حكمان ,  ( من اققٌن الذين يعرفوف األحكاـ الترعية اٞنأخوذة من القانوف الفرنسي – كاحدان فقط –كاحدان 
. إخل ..كنعى عليهم أهنم ليسوا من رجاؿ القانوف ح  يكوف قوٟنم حشة , كاحدان 

على رسلك : كنقوؿ لو يف أذنو , " اٞنقارنات"بل بتسعة أعتار القانوف الفرنسي اٞندين يف كتابنا ىذا , ك٥نن ال نرد عليهم ّنىثلو كاحد 
كىم بو يف أكركبا ,  من اٟنشرة 200ال يا سيدم بل منذ سنة . ـ1805فليس األخذ من مذىب اإلماـ مالك كليد سنة  , يـو كاف حيي

كيـو أف كاف ال يتزكج عامل يف , ككانت أكركبا يف جهالة عمياء يبيعوف اإلقطاعية ّنا عليها كمن عليها , ككاف األندلس منار العلم 
! ككلما مكثت يف منزلو زاد شرؼ اٝنطيب , إقطاعية بامرأة إال بعد أف ٕنر على السنيور 

ككفد على األندلس ٗنيع سكاف , كأسس فيها قواعده العادلة , كحكم أىلها , يف غياىب اٛنهل ك٠ناىل التوحش دخل اإلسبلـ أكركبا 
زياد بن عبد الر٘نن القرطيب "أدخلو فيها , ىناؾ يا سيدم كاف مذىب مالك . أكركبا يغرتفوف من النور كالعلم كأسس اٜنياة الصحيحة 

فلم تأت سنة مائتٌن ىشرية ح  تقلص ظل ,  (ق180-ق171سنة  )كىذا يف حكم ىتاـ بن عبد الر٘نن , " شبطوف"اٞنلقب بػ " 
. كساد اٞنذىب اٞنالكي يف اٜنكم كالقضاء, مذىب األكزاعي 
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أما ما ذيًكر من أصوؿ مأخذ القانوف الفرنسي ٣نا تعرفو أنت كدرستيو أنا فهو نتيشة إٗناع سكويت من أعداء التتريع اإلسبلمي يتناقلو 
ىو الكره , أخًنان , .... كال يذكركف التتريع اإلسبلمي ح  كأنو ما كاف موجودا يف الوجود , علماء القانوف الورعي جيبلن بعد جيل 

 ()(. كلكن إف للدين ربٌا حيميو . كالداء الدفٌن لئلسبلـ كتتريع اإلسبلـ كللمسلمٌن
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~ ل ظام الحكم اإلسالمي  مقارنت  بأنظمة الحكم الوضعية " التيدي"التوصيف الد يق للشيخ ~ 
ككرعها يف اٞنقارنة مع نظاـ ,  يف ثنايا كتابو شرحان كافيان ألنواع اٜنكومات كأشكاؿ أنظمة اٜنكم – ر٘نو ا –أكرد التيخ التيدم 

كما تبله من اٝنبلفة , عن طريق العرض التارخيي لنظاـ اٜنكم اإلسبلمي منذ عهد النيب صلى ا عليو كسلم , اٜنكم اإلسبلمي 
 أم ديكن –كصاغو صياغة شرعية كعصرية يف نفس الوقت , كمدل قربو كبعده عن القواعد الترعية لنظاـ اٜنكم , الراشدة كما بعدىا 

- . أف يفهمها أىل القانوف اٞنعاصرين 

بيان أنواع الحكومات على العموم : أ ال
 " :التيدم"يقوؿ التيخ 

 :أنواع الحكومات ) 
. ح  يكوف القارئ على بٌينة من ذلك , الترعية كالزمنية : يلـز التحدث أكالن قليبلن يف أنواع اٜنكومات , قبل التكلم يف القوانٌن 

 .كإما ملكية , فاٜنكومات إما ٗنهورية 
, كيينتخىب من بٌن أعضاء اجمللسٌن رئيسه للشمهورية ٞندة معينة ,  ما حيكمها غالبان ٠نلساف ينتخبهما التعب ٞندة معينة  :فالجمهور ة 

-أم إصدار القوانٌن - كالتتريع يف اٛنمهورية من حق اجمللسٌن فقط , ديثل اٛنمهورية كينفذ القوانٌن كييسًٌن دفة اٜنكم بواسطة كزرائو 
. كيف ىذا ٓنقيق لفصل السلطات التتريعية كالتنفيذية كالقضائية , كال إلغاء ما صدر عن الربٞناف , كليس لرئيس اٛنمهورية إصدار قوانٌن

كٗنع بٌن يديو السلطة التتريعية , فإف استبد باألمر كحده , ما كاف اٞنلك يف األمة حاكمان مدة اٜنياة ُنق كراثي  : الحكومة الملكية 
 .فهو اٞنترع كاٞننفذ , كىو الذم ينفذىا كيلغيها ,كاٞنلك ىو الذم يصدر القوانٌن , فهي حكومة ملكية مطلقة , كالتنفيذية 

, ككاف رأم النواب معموال بو منفَّلذا , فإف كاف إشراكا حقيقيا بأف كاف انتخاب ٣نثلي األمة حرٌا , كإف أشرؾ اٞنلك معو أمتو يف اٜنكم 
فليس للملك أف يفتات على حق , فيكوف حق سن القوانٌن كالتتريع من حق الربٞناف , كانت اٜنكومة ملكية شورية أك دستورية 

كىو الذم يأمر , فيكوف اٞنلك ىو اٞنهيمن األعلى كالػميسًنِّم ٞنصاحل الدكلة , الربٞناف يف التتريع كال يف اإللغاء ٞنا يصدر عن الربٞناف 
. بتنفيذ القوانٌن

, فإف كانت األمة تذىب بتتريعها من غًن قيد إذل مراعاة مصلحتها الدنيوية  فقط ببل نظر إذل أساس ديين فهي حكومة شورية مطلقة 
 ()(.كإف كانت ميقيدة بأساس ال ٔنرج عنو يف تتريعها فهي مقيدة 
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  ما تاله  – صلى اهلل علي   سلم –بيان نظام الحكم اإلسالمي م ذ عهد ال  ي :ثانيا 
 " :التيدم"يقوؿ التيخ 

: كمن ىنا يتطرؽ اٜنديث إذل اٜنكومات اإلسبلمية اليت تطورت يف أشكاؿ كثًنة )

 – صلوات ا كسبلمو عليو –ّنعىن أف الرسوؿ ١نمد  .شورية مقيدة كانت اٜنكومة " :صلى اهلل علي   سلم"في زمن ال سول : أ ال 
اًكٍرىيٍم يف األىٍمرو  )كاف يستتًن أصحابو يف أمور أمتو بأمر ا لو  نػىهيٍم  شيورىل كىأىٍمريىيمٍ )كبوصف ا ٟنم ,  (كىشى كالتورل كانت ,  (بػىيػٍ

فهو دستور اٜنكم , أما أساس التتريع فقد كاف ييبلغو ألمتو عن ربو , خاصة بأمور الدنيا كبعض أمور الدين اليت دل ينزؿ فيها تتريع 
ككانت آخر آية نزلت , فلم يفارؽ الرسوؿ اٜنياة ح  كاف التتريع قد بلغ هنايتو من نظاـ ١نكم إلصبلح اٞنعاش كاٞنعاد . كنظاـ اجملتمع 

 لىكيمي  كىرىًريتي  نًٍعمىيًت  عىلىٍيكيمٍ  كىأىٍٕنىٍمتي  ًدينىكيمٍ  لىكيمٍ  أىٍكمىٍلتي  اٍليػىٍوـى ) – صلى ا عليو كسلم –من القرآف اٜنكيم كمات بعدىا الرسوؿ 
. (ًديننا  اإًلٍسبلـى 

, كاختاركا أبا بكر ليكوف خليفة , إجتمع الصحابة اجتماعهم اٞنتهور يف السقيفة : بعد  فاة ال سول صلى اهلل علي   سلم : ثانيا 
  بعد مقتلو توذل علي على خبلؼ بٌن الصحابة أدل ,   بعد مقتل عمر انتخب عثماف ,   عند كفاتو أكصى بعمر , فكاف إٗناعان 
كىكذا أصبح األمر يف اٞنسلمٌن ملكان عضودان ديلكو صاحب اٜنوؿ , كلو حزب يؤيده كينصره , ككل لو فريق يناصره , إذل اقتتاٟنم 

. ك األمر من قبل كمن بعد , أك من يبايعونو على تورل أمورىم كالنظر يف ش وهنم , كالطوؿ كالذىب 

. إال من شذ من األمراء كاٜنكاـ , كاٜنديث كاإلٗناع كالقياس  , ككاف العمل جاريا على قواعد الدستور األساسي لئلسبلـ كىو القرآف
ككل من , كينفذكهنا بواسطة كالهتم يف يف األقاليم النائية , أما نيظم اٜنياة فيما ال يتعلق بالدين فكاف يضع قواعدىا خلفاء اٞنسلمٌن 

رًـ ١نلبل ٠نمعان على ٓنرديو أك ٓنليلو, ىؤالء الوالة يعمل ّنا يراه مصلحة كوميو  ل ١نرما كال حيي . ُنيث ال خيرج عن أسس اإلسبلـ فبل حيًي

كمنهم من حكم برأم أىل اٜنل , فمنهم من حكم ببل استتارة أحد  :  د نّوع الحكام المسلمين  خلفاؤهم في ط  قة الحكم 
كيرتؾ لو كرع نظم , كمنهم من حكم ّنشلس شورة يتقيد ب رائو ,  على أف رأيهم كاف استتاريا فقط ال يتقيد بو –كالعقد يف الدكلة 

كتكوف األمة ,  كانوا مقيدين بأصوؿ التريعة من قرآف كسنة كإٗناع كقياس – إال ما شٌذ –على أهنم ٗنيعا . اٜنياة السياسية لؤلمة
 ()(كال يفرض إرادتو عليها سلطاف , مترتكة يف اٜنكم اشرتاكان فعليان تدير شأهنا بنفسها حسب مصلحتها ال يستبد هبا كاؿو 
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~ بيان الشيخ التيدي الصيغ القانونية العص  ة للتش  ع اإلسالمي ~ 
ك٥نن ىنا نورد ىذه , يف إطار اٞنقارنة بٌن القانوف الفرنسي كالقانوف الركماين يف مقابل التتريع اإلسبلمي - ر٘نو ا–كقد أكردىا التيخ 

كصياغتها صياغةن , لكي نبٌن للمسلمٌن أنو من اٞنمكن تطبيق التريعة اإلسبلمية تطبيقان ١نكمان  , الصيغ القانونية للتتريع اإلسبلمي 
أك , كلكي نرد اإلدعاءات الكاذبة بصعوبة تطبيق التريعة يف ظل اٞنؤسسات العصرية , عصريةن تنفذ أحكاـ التريعة كال ٔنرج عنها 

, كأف تطبيقها سيؤدم إذل الفورى أك إذل اهنيار مؤسسات الدكلة , صعوبة صياغتها صياغة قانونية تتماشى مع العصر اٜنديث 
كمعهم من ينتسب للحركة اإلسبلمية ٣نا يسمى , كالذين حياربوف تطبيقها ,  تلك اإلدعاءات اليت يطلقها العلمانيوف أعداء التريعة 

. ٣نن قصرت مهتهم كاهنزموا بدينهم أماـ العلمانية اٞنعاصرة , باإلسبلـ السياسي 

صفات القانون في التش  ع اإلسالمي : أ ال 
  :يقوؿ التيخ التيدم 

عت مثل . كالقاذؼ جيلد, كالزاين جيلد أك يرجم , كالسارؽ تقطع يده : ٠نموع أحكاـ تطبق على اٜنوادث : اٞنراد بالقانوف ) فإذا ٗني
كىي قواعد , كٟنذا ٚنيِّمي القرآف قانونان ٚناكيان ٛنمعو أحكامان ال حصر ٟنا , ىذه األحكاـ بتركط تطبيقها يف كتاب كاحد ٚنيت قانونان 

. كدل تكن مؤقتو , دل خيص هبا أشخاصا دكف آخرين , عامة مستددية 
كىكذا يقاؿ فيما أيخذ عن السٌُّنة كاإلٗناع , كاحتواؤه على قواعد عامة , صدكريه عن السلطة التتريعية : كقد اجتمع فيو األمراف 
. كالقياس من األحكاـ 

إال إذا حٌرـ حبلالن أك أحل حرامان ٠نمعا أما القانوف ّنرسـو فتشب طاعتو كاعتباره كاجب النفاذ ما داـ صادران عمن ديلك إصداره شرعان 
يىا أىيػُّهىا ): ؛ ألف طاعة أكرل األمر كاجبة لقولو تعاذل  (الى طىاعىةى ٞنٍخليوؽو يف مىعًصيىًة اٝنىاًلق  ): لقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم , عليو 

كال خبلؼ بٌن التتريع السماكم كالورعي يف كنو القانوف كال ما جيب أف .(اٌلًذينى آىمىنيوٍا أىًطيعيوٍا ا كىأىًطيعيوٍا الرَّلسيوؿى كىأيكرل األىٍمًر ًمٍنكيٍم 
. يكوف عليو

 :القانون من جهة أهميت  
كيعرؼ أصوؿ األحكاـ بنص صريح من كتاب أك , كىو الذم يبٌن األحكاـ اددة  : القانون الدستوري أ   انون نظام الحكم. أ

كاإلٗناع كالقياس عن اجملتهدين من , كالسٌنة عن رسوؿ ا األمٌن , كصىدىرى فعبلن القرآف عن رب السماكات العلي . إٗناع أك قياس 
كقتل , كقطع يد السارؽ : كال ديكن إعادة النظر فيما ٓندد من أحكاـ بنصوص قاطعة ال ٓنتمل التأكيل كاإلجتهاد . الصحابة كاألئمة 
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ككىميل , كإنو ّنوت الرسوؿ انقطع الوحي ,  (كىمىا آىتىاكيمي الرَّلسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوٍا  )القاتل كرجم الزاين أك جلده مثبلن 
. الدين بأسسو القودية 

كقانوف ربط رريبة األطياف عن :  كىو ما يسنو أكلو األمر أك من ديلك ذلك لتنظيم ناحية إجتماعية لؤلمة :القانون العا ي .ب
كديكن إعادة النظر فيها ّنا يوافق , إخل ...كٔنصيص القضاء كاإلدارة , أك تنظيم إدارة الببلد كالقرل , الفداف كذا يف مديرية كذا 

 (). إنتهى كبلمو  (.كيدخل فيو القانوف النظامي  , بترط عدـ ٢نالفة أصوؿ الديناٞنصلحة 

فأين ىذا التقسيم الترعي اآلف من النظاـ الدديوقراطي الذم حيكم بو من يٌدعي أنو يريد تطبيق التريعة ؟ 
 كٞناذا ال يعرض اإلسبلميوف ىذه اٜنقائق أماـ الناس ؟ كٞناذا يٌدعوف أنو ال بديل اآلف عن النظاـ اليموقراطي ؟

أين ىذا التقسيم الترعي الػميحكم من الدديوقراطية اليت تعطي البتر اٜنق يف تعديل أك إلغاء أك إقرار ما حكم بو العلي اٝنبًن يف كتابو 
كيف سنة نبيو صلى ا عليو كسلم ؟ كيعطي ٟنم حق التحليل كالتحرمي ؟  

 وة القوانين الت فيذ ة في التش  ع اإلسالمي : ثانيا 
: يقوؿ التيخ التيدم 

كتحرمي الربا كالزنا كاللواط كاٞنيسر , كال ديكن ألحد اٝنركج عليها كال اإلتفاؽ على ما خيالفها , من القوانٌن ما ىي حتمية حقيقية  )
بل لو اعتقد اٞنتعاقداف أك , كال يقتصر اٞننع على عدـ الصحة كالبطبلف أصالة  , فبل ديكن ألحد التعاقد على ٢نالفة ذلك, إخل ..

. كخرج عن الدين , أحدمها ًحلَّل ذلك كفر 
فيشوز ٢نالفتها ّنا ال خيالف كليس النص فيها قطعيان يف الداللة على نفس اٜنكم ؛ , كأما القوانٌن اٞنبيحة فهي اليت يف نصوصها اجتهاد 

كال جيوز للمحاكم أف ٕنتنع عن تنفيذ أمر كرل : ) إذل أف قاؿ,  (....كذلك كموارع اختبلؼ اجملتهدين  , كتابان أك سنة أك إٗناعان 
ال طاعة ٞنخلوؽ يف معصية : " لقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم يف أصوؿ التتريع , إخل ..األمر إال إذا خالف الكتاب أك السنة 

 ىػ .ا (.ك٢نالفة أحد ىذه األصوؿ معصية كبًنة , " اٝنالق 
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عمي القوانين في التش  ع اإلسالمي : ثالثا 
  :يقوؿ التيخ التيدم 

: القوانٌن يف التتريع اإلسبلمي قسماف  ) 
كىذه ,  كىي األحكاـ اليت ذيكرت يف القرآف الكرمي كفيسِّمرت بالسنة امدية أك ذيكرت فيها :أساس الحكم   واعد الد ن : األ ل 

. ٌٕنت فبل تغيًن فيها كال تبديل بوفاة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم الذم أدل رسالة ربو كاملة
كاقتضتو نظم اجملتمع ؛ فتتطلب تتريعا يلتـز الناس ,  كدل يكن يف صدر اإلسبلـ :ما جّد في هذه الحياة مع مّ  الدهور :  الثاني 

كقانوف استعماؿ اللغة العربية  , كال ٓنـر حبلالن ٠نمعان عليو, كىذا يأمر هبا الدين بترط أال ٓنل حرامان , حدكده كال يتعدكف مراسيمو 
 .فإنو يوافق أصوؿ الدين , مثبلن 

كجب أف يكوف القانوف , فإف اشرتؾ التعب يف التتريع , فًنجع إذل أصل اٜنكم يف البلد اإلسبلمي :  أما ط  ق عمي هذه القوانين 
كجيب عليهم طاعتو بترط مراعاة أصوؿ التتريع , كإف اختص اٜناكم بالتتريع فهو الذم ييترِّمع لرعيتو , من عملو ٣نثبلن فيو إرادتو 

 .اإلسبلمي 
 أبو – صلى ا عليو كسلم –كأكؿ من نفذه بعد الرسوؿ ,  ىم كالة األمور بواسطة أعواهنم  : الذي  تولى تط يق القانون اإلسالمي 

كا لو منعوين عقاؿ  ): كقد عابو بعض الصحابة لقتالو اٞنسلمٌن فقاؿ , فقاتلهم ح  عادكا ألدائها , بكر الصديق فيمن منعوا الزكاة 
ككاف تنفيذ األحكاـ ..... فأقرٌه الصحابة إٗناعان بعد أف رأكا أف اٜنق يف جانبو  (بعًن كانوا يؤدكهنا لرسوؿ ا لقاتلتهم ح  يؤدكىا 

, كّنعرفة نوابو كرسلو كحكامو يف اٞندف النائية , الترعية يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ّنعرفتو يأمر بتنفيذىا يف ١نل دعوتو 
سواءن أكاف تنفيذا مباشرا للقانوف أك , كالعمل جارو على ذلك لليـو يف تنفيذ القوانٌن ّنعرفة كرل األمر بواسطة كزرائو كنوابو يف اٜنكم 

. تنفيذا ٜنكم نتج عن قانوف حكم بو من كرل القضاء
كأكؿ من فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ىو . كيتوذل القضاة تنفيذ القوانٌن بتطبيقها على اٜنوادث اليت تقدـ إليهم للحكم 

  ينفذ ّنا حكم , فكاف الرسوؿ يقضي ّنا أمر ا , فقد كاف القاري ىو اٞنػينفِّمذ يف صدر اإلسبلـ , رري ا عنو " عمر بن اٝنطاب"
مصداقا لقوؿ ا عز كجل  , كأما قضاؤه يف األمور اٞندنية فكاف يينفذ باعتقاد أف من خالف حكم الرسوؿ كاف كافران . بواسطة أصحابو 

نػىهيمٍ  شىشىرى  ًفيمىا حييىكِّمميوؾى  حى َّل  يػيٍؤًمنيوفى  ال كىرىبِّمكى  فىبل}:  ديكا ال  يَّل  بػىيػٍ ا أىنفيًسًهمٍ  يف  جيًى لِّمميوا قىضىٍيتى  ٣نَّلا حىرىجن . {تىٍسًليمنا  كىييسى
 اتسع اإلسبلـ كانتتر يف بقاع نائية فلم جيد مفرٌان من – رري ا عنو –  ٞنا كرل عمر , -  رري ا عنو –  تابعو أبو بكر الصديق 

فعٌٌن قضاةن لؤلقطار البعيدة حيكموف بٌن الناس ّنا أنزؿ ا َنوار اٜنكاـ , كالتمتي مع ما تتطلبو اٜنالة اإلجتماعية , ٠ناراة الظركؼ 
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. اٞندنيٌن 
 :قاؿ فيو , ككتب لو كتابان ىو ناموس اٜنكم كنرباس القضاء , كقد عٌنَّل أبا موسى األشعرم رمن قضاتو 

آس بٌن الناس يف , فإنو ال ينفع تكلم ُنق ال نفاذ لو , فافهم إذا أيدرل إليك , فإف القضاء فريضة ١نكمة كسنة متبعة , أما بعد  ] 
, البينة على من ادعى كاليمٌن على من أنكر , كال خياؼ رعيف من جورًؾ , ٠نلسك ككجهك ح  ال يطمع شريف يف حىٍيًفك 

. كالصلح جائز بٌن اٞنسلمٌن إال صلحان حـر حبلالن أك أحل حرامان 
كمراجعة اٜنق خًنه من , كىيديت فيو لرشدؾ أف ترجع عنو ؛ فإف اٜنق قدمي , كال دينعك قضاءه قضيتو باألمس راجعت فيو نفسك 

 , – صلى ا عليو كسلم –الفهم الفهم عندما يتلشلج يف صدرؾ ٣نا دل يبليٍغك من كتاب ا كال سنة النيب . التمادم يف الباطل 
كاجعل للمدعي حقان غائبان أك ,   اعمد إذل أحبها إذل ا كأشبهها باٜنق فيما ترل , كًقس األمور عند ذلك , اعرؼ األمثاؿ كاألشباه 

فإف ذلك أجلى للتك كأجلى للعمى كأبلغ يف , كإال كجهت عليو القضاء , فإف أحضر بٌينتو أخذت لو ُنقو , بينة أمدان ينتهي إليو 
. العذر 

رٌبان عليو شهادة زكرو أك ظنينان يف كالءو أك قرابة  فإف ا قد توذل منكم , اٞنسلموف عدكؿ بعضهم على بعض إال ١ندكدان يف حد أك ٠ني
كالتنكر للخصـو يف مواطن اٜنق اليت يوجب ا هبا , كالتأذم بالناس , كالضشر ,   إياؾ القلق . كدرأ عنكم التبهات , السراير 
سن هبا الذُّخر , األجر  لص هبا نيتو فيما بينو كبٌن ا , كحيي ,  كلو على نفسو يكفو ا ما بينو كبٌن الناس – تبارؾ كتعاذل –فإنو من خيي

 . [كالسبلـ . كمن تزين للناس ّنا يعلم ا خبلفو منو ىتك ا سرته كأبدل فعلو 

 عامان يـو أف كانت أكركبا 1340 أخذان من التتريع اإلسبلمي منذ – رري ا عنو –ىذا قانوف العدؿ كالقضاء بٌن الناس سنَّلوي عمر 
!!! أال ساء ما حيكموف  (إف التتريع اإلسبلمي منقوؿ عن القوانٌن الورعية  )كيقوؿ اٛنهبلء كاٞنلحدكف , يف ربلؿ كجهالة 

أك رجاء صلح أقارب ,خىٍوؼ ريبة : كم  استوىف القاري صحة الدعول كحشة إثباهتا كصحتها كجب عليو اٜنكم فوران  إال يف ثبلث 
ككفر إف دل , كعيزِّمر الرتكابو ما ال جيوز شرعان , كاستحق العزؿ لفسقو , فلو امتنع بعد ذلك فهو آ  لرتكو الفرض . أك استمهل اٞندعي
. يعتقده فرران عليو

ى  الذِّمٍكرى  إًلىٍيكى  كىأىنزىٍلنىا }كالذم يترح القانوف كيبينو أكالن ىو الرسوؿ للقرآف    الذم يترح السُّنة ىم الصحابة  {إًلىٍيًهٍم  نػيزِّمؿى  مىا لًلنَّلاسً  لًتيبػىٌنِّم
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  اجتهاد القضاة عند تطبيق ,إخل ...كناسخ كمنسوخ , كمطلق كمقيد , كاجملتهدكف ّنا درسوا من أصوؿ التتريع من عاـ كخاص 
 ().إنتهى كبلمو  (.كيكوف تبعان ألصلو كاجبى الطاعة ,   من أصدر القانوف لو شرحو أيضا , األحكاـ على اٜنوادث 

تط يق القوانين اإلسالمية في التش  ع اإلسالمي : رابعا 
: يقوؿ التيخ التيدم 

كالقوانٌن اٞنتعلقة , -  كطين أك أحنيب –القوانٌن اٞنتعلقة باألمن كالنظاـ تطبق على ٗنيع أرض اٞنسلمٌن ببل فرؽ بٌن مسلم كغًنه  )
كأما الزكاج اٞنمنوع يف التتريع اإلسبلمي كشمع بنت . باألحواؿ التخصية تطبق على اٞنسلمٌن كمن ٓناكم إلينا من غًن اٞنسلمٌن 

بل يقرىم ,  فبل يتعرض لو التتريع اإلسبلمي – النصراين أك اليهودم الػميؤىمَّلن –كعمتها أك زكاج بنت األخ كاٛنائز يف شريعة الذمي 
. عليو

كالدعوة لدين خيالف اإلسبلـ أك اإلخبلًؿ باألمن العاـ فيشب على الذميٌن عدـ اٝنركج على ىذا , كالقوانٌن اٞنتعلقة بالنظاـ العاـ 
. النظاـ

كأما القوانٌن الفرنسية فبل . قد ترؾ أىل الذمة يتعاملوف فيما بينهم بأحواٟنم التخصية , فاإلسبلـ دين ٚنح ال تعصب فيو لغًن اٜنق 
فتسرم قوانٌن الببلد اإلسبلمية , كأما القوانٌن اٝناصة باألمبلؾ التخصية العقارية . تسمح للمسلمٌن يف ببلدىم بزكاج غًن كاحدة 

. ككذلك يف اٞننقوؿ م  ٓناكموا إلينا , على اٛنميع ببل فرؽ بٌن ذمي كمسلم 
, كال بٌن مسلم كذمي  , كال مًناث بٌن ذمي كمسلم . كعلى الذميٌن إذا ٓناكموا إلينا , كيطبق قانوف اٞنًناث على اٞنسلمٌن أصالة 

فتكوف , كتطبق على الذميٌن م  ٓناكموا إلينا , كالقوانٌن اٞنتعلقة بأىلية األشخاص ٔنتص باٞنسلمٌن يف أررهم كيف خارج ببلدىم 
كيطبق قانوف األحواؿ التخصية للذميٌن . عقود اٞنسلمٌن باطلةن يف غًن كطنهم مثل كطنهم م  خالفت النصوص باألىلية الترعية 

 .كلو خالف التتريع اإلسبلمي فبل نتعرض إليهم كزكاج بنت األخ , بينهم 
تعٌٌن استيفاء , أك بٌن ذميٌن كٓناكموا إلينا أك بٌن مسلمٌن , إف كانت اٞنعامبلت عامة بٌن مسلم كذمي , كاإلشهادات القضائية 

كييقٌرىم اإلسبلـ على , فالعربة بتركط الصحة عند الطرفٌن , كإف كانت لعقود خاصة كزكاج , التركط اٞنطلوبة لنفس ىذا العقد 
. عقودىم 

                                                             

 (87-1/84: اٞنقارنات التتريعية )-  
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تسرم أكال شركط اٞنتعاقدين اليت ال ٔنالف التريعة يف قواعدىا العامة من ٓنليل كٓنرمي أك , كالقوانٌن اٝناصة بتنفيذ العقود كباالتفاقات 
 ().إنتهى كبلمو  ( .فإف دل يتفقا فالعرؼ كالعادة ١نكماف فيما ال نص فيو, كببل قيد للذميٌن , العكس بالنسبة للمسلمٌن 

 

 ر٘نو –كقد أكرد التيخ التيدم , كمدل إمكانية تطبيقها يف العصر اٜنارل , كنكتفي ىنا بذكر السمات األساسية للتتريع اإلسبلمي 
مع تذييل كل باب ّنلخص أكجو االختبلؼ كاالتفاؽ , باقي بنود التتريع اإلسبلمي يف معرض مقارنتو بالقانوف الفرنسي كالركماين - ا

. مع التريعة اإلسبلمية 

                                                             

 (94-1/92: اٞنقارنات التتريعية ) 
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~ خاتمة ~ 
كجعل ٠نهوده ىذا طٌي , كلقد حاكؿ العلمانيوف كأذناهبم يف كسائل اإلعبلـ ١نو ذكره , كمات غريبان , غريبان " التيدم"عاش التيخ 

.. كىو ناصره كلو كره العلمانيوف كاٞننافقوف , كلكنو دين ا , النسياف 

كأنو مأمور باٞنيثاؽ الذم أخذه ا عليو كعلى العلماء بأف ييبٌن الدين , كلقد كاف التيخ ر٘نو ا يعتقد أف نصرة دين ا كاجبة عليو 
فقاـ بذلك على أكمل , كأف يأمر باٞنعركؼ كينهى عن اٞننكر كأف يبٌلغ رساالت ا كخيتاه كال خيتى أحدا إال ىو , للناس كال يكتيمىو 

.. كال لعداء من عاداه ,  كدل يلتفت ٝنذالف من خذلو – ٥نسبو كا حسيبو –كجو 

, فأدل ما عليو من كاجب الببلغ كإقامة اٜنشة على الناس كالدعوة إذل ا , فقد كاف على يقٌن ّنوعود ا بالنصر كالتمكٌن للدين 
: فقد قاؿ التيخ حٌن خذلو العلماء 

رؾ كاحد منهم شي ا ) كسيأيت كقت العمل , كىذا ال ييدًخل اليأس يف قليب , كمٌر القانوف كأصبح كاجب النفاذ يف التحاكم , ىذا كدل حيي
. (ككفى با شهيدان , كعيدم يف السماء إف كنت ميتان , كىو يـو عيدم يف األرض إف كنت حٌيان , ّنا شرع ا إٍف عاجبلن أك آجبلن 

كأف يسكنو , كأف يتقبل منو صاحل عملو كأف يتشاكز عن زالتو , ر٘نة كاسعة " سىٌيد عىبدى ا التِّميًدمٍ "نسأؿ ا تعاذل أف يرحم التيخ 
كأف جيعل لو من , كأف جيعلو ا قدكة للعلماء كالعاملٌن للدين على مٌر الزماف , كأف جيعل ىذا العمل يف ميزاف حسناتو , فسيح جناتو 

. إنو كرٌل ذلك كالقادر عليو .. أجر نصرة الدين كفبلن كاسعا 

. كآخر دعوانا أف اٜنمد  رب العاٞنٌن 

 

,, كتبو

١نمد كـر علي 
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